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การประเมินคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 มาตรฐานที่ ๑    ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 
 ตัวบ่งชี้ท่ี  ๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ระดับคุณภาพ 
๕ ๔ ๒ ๒ ๑ 

๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก่าลังกายสม ่าเสมอ      

 
ประเด็นการพิจารณา  
๑. ออกก่าลังกายเพื อสุขภาพแข็งแรง  
๒. การเข้าร่วมกิจกรรมการออกกาลังกาย การเผยแพร่รณรงค์เกี ยวกับการดูแลสุขภาพ  
๓. ชักชวนเพื อนในการดูแลรักษาสุขภาพตนเอง เช่น เล่นกีฬา กายบริหาร ระมัดระวังเรื องอุบัติเหตุ  
๔. สวมเสื้อผ้า เครื องแต่งกายสะอาดเหมาะสม  
๕. ดูแลเครื องใช้ส่วนตัวให้สะอาด  
๖. ปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ ๑๐ ประการครบถ้วน 
 
ระดับคุณภาพ 
ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ ปฏิบัติตนเป็นนิสัย  
๔ ปฏิบัติตนทุกครั้งเมื อมีเวลาว่าง  
๓ ปฏิบัติตนได้เป็นส่วนใหญ่  
๒ ปฏิบัติตนได้ปานกลาง  
๑ 
 

ปฏิบัติตนได้บ้างโดยมีการก่ากับดูแล  
 
บันทึกการพิจารณา 

ปฏิบัติตนเป็นนิสัย  สังเกตจากแฟ้มเอกสารผู้เรียนรายบุคคล  แฟ้มเอกสารผู้เรียนรายบุคคล   ข้อมูล
สารสนเทศ สถิติของสถานศึกษา ได้แก่ การเจ็บป่วย การใช้ห้องพยาบาล ข้อมูลจากฝ่ายปกครอง สถิติการมาเรียน
สมุดเยี ยมเจ้าหน้าที สาธารณสุข    สัมภาษณ์ครู   บุคลากร  และภาพถ่าย 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๒  มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ มาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ท่ี ระดับคุณภาพ 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑.
๒ 

 มีน้่าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน      

ประเด็นการพิจารณา  
๑. การมีพัฒนาการทางร่างกาย และการเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน  
๒. การมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 
 
 
 



 

ระดับคุณภาพ 
 ระดับ  ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ น้่าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์สมรรถภาพตามเกณฑ์ทุกข้อ  
๔ น้่าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์สมรรถภาพตามเกณฑ์ (๓-๔ ข้อ อายุต ่ากว่า ๙ ขวบและ ๖-๗) ข้ออายุ๑๐ ขวบ ขึ้นไป)  
๓ น้่าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์สมรรถภาพตามเกณฑ์ (๒ ข้อ อายุต ่ากว่า ๙ ขวบและ ๔-๕ ข้ออายุ ๑๐ ขวบ ขึน้ไป)  
๒ น้่าหนัก ส่วนสูงไม่เป็นไปตามเกณฑ์สมรรถภาพตามเกณฑ์ (๑ ข้อ อายุต ่ากว่า ๙ ขวบและ๓-๔ ข้ออายุ  ๑๐ ขวบ ขึ้นไป)  
๑ น้่าหนัก ส่วนสูงไม่เป็นไปตามเกณฑ์สมรรถภาพไม่เป็นไปตามเกณฑ์ทุกข้อ  

 
บันทึกการพิจารณา 

น้่าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์สมรรถภาพตามเกณฑ์ (๓-๔ ข้อ อายุต ่ากว่า ๙ ขวบและ ๖-๗) ข้ออายุ๑๐ ขวบ ขึ้นไป) จาก
หลักฐานการบันทึกน้่าหนัก  ส่วนสูง  ประชั้นเรียน 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๓  ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะท่ีเสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย 
อุบัติภัย และปัญหาทางเพศ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ระดับคุณภาพ 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑.๓  ป้องกันตนเองจากสิ งเสพติดให้โทษและหลีกเลี ยงตนเองจากสภาวะที 
เสื อมต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติภัย และปัญหาทางเพศ 

     

ประเด็นการพิจารณา  
๑. ดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุหรือเหตุทะเลาะวิวาท  
๒. ปฐมพยาบาลได้เมื อเกิดอุบัติเหตุเล็กน้อย ดูแลช่วยเหลอืผู้อื นได้ตามวัย  
๓. ปลอดจากสิ งมอมเมาและอบายมุขทุกชนิด  
๔. เข้าร่วมและแนะนาชักชวนบุคคลอื น ๆ ให้เข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านอบายมุข สิ งมอมเมาความรุนแรงและ 
    ปัญหาทางเพศ 
 
ระดับคุณภาพ 
ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ 
 

ปฏิบัติตนเป็นนิสัย  
๔ 
 

ปฏิบัติตนทุกครั้ง เมื อมีเวลาว่าง  
๓ 
 

ปฏิบัติตนได้เป็นส่วนใหญ่  
๒ 
 

ปฏิบัติตนได้ปานกลาง  
๑ 
 

ปฏิบัติตนได้บ้างโดยมีการก่ากับดูแล  
 
บันทึกการพิจารณา 

ปฏิบัติตนเป็นนิสัย  จากเอกสารข้อมูล สารสนเทศ แบบบันทึกระเบียนสะสมทางการเรียน  แบบรายงานผล
การดูแลป้องกันสิ งเสพติดของสถานศึกษา  แบบรายงานผลการดูแลป้องกันสิ งเสพติดของสถานศึกษา  โครงการ / 
กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน 

 
 

 



 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๔  เห็นคุณค่าในตนเอง มีความม่ันใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
ตัวบ่งชี้ท่ี ระดับคุณภาพ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑.๔  เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั นใจ กลา้แสดงออกอย่างเหมาะสม      

 
ประเด็นการพิจารณา  
       ๑. รู้จุดเด่น ข้อบกพร่องของตนเอง  
       ๒. แก้ไขและปรับปรุงข้อบกพร่องของตนเอง  
       ๓. พอใจในสิ งที ตนเองเป็นอยู่  
       ๔. ควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมที ไม่เหมาะสมได้  
       ๕. พูดและแสดงพฤติกรรมต่อผู้อื นได้อย่างเหมาะสมกับวัยและกาลเทศะ  
       ๖. ให้ค่าปรึกษาแก่ผู้อื นได้ เป็นตัวอย่างที ดีแก่ผู้อื น 
 
ระดับคุณภาพ 
ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ 
 

ปฏิบัติตนเป็นนิสัย  
๔ 
 

ปฏิบัติตนทุกครั้งเมื อมีเวลาว่าง  
๓ 
 

ปฏิบัติตนได้เป็นส่วนใหญ่  
๒ 
 

ปฏิบัติตนได้ปานกลาง  
๑ 
 

ปฏิบัติตนได้บ้างโดยมีการกากับดูแล  
 
บันทึกการพิจารณา 

ปฏิบัติตนได้เป็นส่วนใหญ่   ตรวจเอกสาร หลักฐานร่องรอย และข้อมูล เชิงประจักษ์  แฟ้มประวัติ ผลการ
ประเมินตนเอง สมุดรายงานประจ่าตัวนักเรียน สมุดบันทึกความดี  ผลการประเมินสมรรถนะความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๕  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติแก่ผู้อ่ืน 

ตัวบ่งชี้ท่ี ระดับคุณภาพ 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑.๕  มีมนุษยสัมพันธ์ที ดีและให้เกียรติแก่ผู้อื น       

ประเด็นการพิจารณา  
     ๑. มีอุปนิสัยร่าเริง ยิ้มแย้มแจ่มใส  
     ๒. ปฏิบัติตนเป็นที ยอมรับ ชื นชอบ ชื นชม ของบุคคลอื น ๆ  
     ๓. ปรับตัวเข้ากับเพื อนได้  
     ๔. ปฏิบัติต่อผู้อื นได้อย่างเหมาะสม โดยค่านึงถึงสิทธิหน้าที ของตนเองและผู้อื น  
     ๕. แสดงมารยาทที ดีกับเพื อน คร ูและผู้อื น 
ระดับคุณภาพ 
ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ 
 

ปฏิบัติตนเป็นนิสัย  
๔ 
 

ปฏิบัติตนทุกครั้ง เมื อมีเวลาว่าง  



 

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
๓ 
 

ปฏิบัติตนได้เป็นส่วนใหญ่  
๒ 
 

ปฏิบัติตนได้ปานกลาง  
๑ 
 

ปฏิบัติตนได้บ้างโดยมีการก่ากับดูแล  
 
บันทึกการพิจารณา 

ปฏิบัติตนเป็นนิสัย  จากเอกสารข้อมูล สารสนเทศ แบบบันทึกระเบียนสะสมทางการเรียน  แบบรายงานผล
การดูแลป้องกันสิ งเสพติดของสถานศึกษา  แบบรายงานผลการดูแลป้องกันสิ งเสพติดของสถานศึกษา  โครงการ / 
กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๖  สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา  นันทนาการ  
                        ตามจินตนาการ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ระดับคุณภาพ 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑ 
๑.๖  สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา  

นันทนาการ ตามจินตนาการ  
     

 
ประเด็นการพิจารณา  
     ๑. ชอบและเห็นประโยชน์ในการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ด้านดนตรี นาฏศิลป์ กีฬาและ นันทนาการ  
     ๒. เข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ด้านดนตรี นาฏศิลป์ กีฬาและ นันทนาการ  
     ๓. สร้างผลงานที เกิดจากความคิดของตนเอง พร้อมทั้งอธิบายที มาของความคิดในการสร้างผลงาน  
     ๔. น่าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ่าวันได้ด้วยความภาคภูมิใจ 
 
ระดับคุณภาพ 
ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ 
 

ปฏิบัติตนเป็นนิสัย  
๔ 
 

ปฏิบัติตนทุกครั้ง เมื อมีเวลาว่าง  
๓ 
 

ปฏิบัติตนได้เป็นส่วนใหญ่  
๒ 
 

ปฏิบัติตนได้ปานกลาง  
๑ 
 

ปฏิบัติตนได้บ้างโดยมีการก่ากับดูแล  
 
บันทึกการพิจารณา 

จากการสังเกตพฤติกรรม  การสังเกตพฤติกรรม   โครงการ กิจกรรมที เกี ยวข้องกับการพัฒนาผู้เรียนด้าน
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา นันทนาการ   และภาพถ่าย 

 
 
 
 
 
 



 

          สรุปผล มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 

ระดับคุณภาพ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกก่าลังกายสม ่าเสมอ      

๑.๒ มีน้่าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย        

๑.๓ ป้องกันตนเองจากสิ งเพสะติดให้โทษและหลีกเลี ยงตนเองจากสภาวะที 
เสี ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติภัย และปัญหาทางเพศ  

     

๑.๔ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม        

๑.๕ มีมนุษยสัมพันธ์ที ดี ให้เกียรติผู้อื น และมองโลกในแง่ดี      

๑.๖ สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ 
กีฬา/นันทนาการ ตามจินตนาการ 

     

                                         รวม ๒๐ ๔ ๓   

                                         เฉลี่ย ๔.๓๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

มาตรฐานที่ ๒   ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๑   มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  

ตัวบ่งชี้ท่ี ระดับคุณภาพ 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๒.๑ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร       
ประเด็นการพิจารณา 

คุณลักษณะ การแสดงออก 
๑. รักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์  

ผู้เรียนมีคุณลักษณะที แสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติ มีความสามัคคีปรองดอง 
ภูมิใจ เชิดชู ความเป็นชาติไทย ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที ตนนับถือและแสดงความ
จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  

๒. ซื อสัตย์สุจริต  ผู้เรียนปฏิบัติตรงตามความเป็นจริงทั้งทางกาย วาจา ใจ และยึดหลักความจริง  
ความถูกต้องในการด่าเนินชีวิต มีความละอายและเกรงกลัวต่อการกระท่าความผิด  

๓. มีวินัย  ผู้เรียนปฏิบัติตนตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และ
สังคมเป็นปกติวิสัย ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื น  

๔. ใฝ่เรียนรู้  ผู้เรียนมีคุณลักษณะที แสดงออกถึงความตั้งใจ มีความเพียรพยายามในการเรียนรู้และเข้ารว่มใน
กิจกรรมการเรยีนรู ้แสวงหาความรู้จากแหลง่เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนอย่าง
สม ่าเสมอ ด้วยการเลือกใช้สื ออย่างเหมาะสม บันทกึความรู ้วิเคราะห์ สรุปเป็นองค์ความรู ้
แลกเปลี ยนเรียนรู ้ถ่ายทอด เผยแพร่และนาไปใชใ้นชวีิตประจา่วันได้  

๕. อยู่อย่างพอเพียง  ผู้เรียนด่าเนินชีวิตอย่างประมาณตน มีเหตุผล รอบคอบ ระมัดระวัง อยู่ร่วมกับผู้อื นด้วย
ความรับผิดชอบ ไม่เบียดเบียนผู้อื น เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่าง ๆ มีการวางแผนป้องกัน
ความเสี ยงและพร้อมรับการเปลี ยนแปลง  

๖. มุ่งมั นในการท่างาน  ผู้เรียนมีคุณลักษณะที แสดงออกถึงความตั้งใจปฏิบัติหน้าที ที ได้รับมอบหมายด้วยความ
เพียรพยายาม ทุ่มเทก่าลังกาย ก่าลังใจในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ให้ส่าเร็จลุล่วงตาม
เป้าหมายที ก่าหนดด้วยความรับผิดชอบและมีความภาคภูมิใจในผลงาน  

๗. รักความเป็นไทย  ผู้เรียนมีคุณลักษณะที แสดงออกถึงความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า ชื นชม มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม
ไทย มีความกตัญญูกตเวที ใช้ภาษาไทยในการสื อสารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  

๘. มีจิตสาธารณะ  ผู้เรียนมีคุณลักษณะที แสดงออกถึงการเป็นผู้ให้และช่วยเหลือผู้อื น แบ่งปันความสุขส่วน
ตน เพื อท่าประโยชน์ส่วนรวม เข้าใจ เห็นใจ ผู้ที มีความเดือดร้อน อาสาช่วยเหลือสังคม 
อนุรักษ์ สิ งแวดล้อมด้วยแรงกาย สติปัญญา ลงมือปฏิบัติเพื อแก้ปัญหา หรือร่วม
สร้างสรรค์สิ งที ดีงามให้เกิดในชุมชน โดยไม่หวังสิ งตอบแทน  

 
ระดับคุณภาพ 
ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ 
 

ครบ ๘ ข้อ คุณลักษณะได้รับการยอมรับทั้งในและนอกสถานศึกษา  
 ๔ 

 
ครบ ๘ ข้อ ได้รับการยอมรับจากเพื อน คร ูภายในสถานศึกษา  
 ๓ 

 
ครบ ๘ ข้อ โดยปฏิบัติตามที  สถานศึกษาก่าหนด  
 ๒ 

 
มี ๑-๒ ข้อ ที ต้องคอยดูแลชี้แนะ ควบคุม ดูแลอย่างต่อเนื อง  
 ๑ 

 
มีมากกว่า ๒ ข้อ ที ต้องดูแลควบคุม ชี้แนะอย่างต่อเนื อง  
 



 

บันทึกการพิจารณา 
นักเรียนปฏิบัติครบ ๘ ข้อ คุณลักษณะได้รับการยอมรับทั้งในและนอกสถานศึกษา  ดูได้จากพฤติกรรมนักเรียน  การ
ตรวจเอกสาร หลักฐานร่องรอย   ภาพถ่าย  สรุปรายงานผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (๘ ประการ )   แบบบันทึกพฤติกรรม แบบบันทึกการสังเกต แบบบันทึกคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ แบบบันทึกการสัมภาษณ์  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ่าปี   
 
  ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๒ เอื้ออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวที  

ตัวบ่งชี้ท่ี ระดับคุณภาพ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๒.๒๒ เอ้ืออาทรผู้อื นและกตัญญูกตเวที      

     ประเด็นการพิจารณา  
     ๑. เชื อฟังและปฏิบัติตามค่าสั งสอนของพ่อแม่หรือผู้ปกครอง  
     ๒. ดูแลเอาใจใส่ ช่วยเหลือพ่อแม่หรือผู้ปกครองท่างานบ้าน  
     ๓. เชื อฟังและปฏิบัติตามค่าสั งสอนของครู  
     ๔. ช่วยเหลือครูทางานเมื อมีโอกาส  
     ๕. มีความเอ้ือเฟ้ือเผื อแผ่ มีน้าใจ ให้ความช่วยเหลือผู้อื นเมื อมีโอกาส  
     ๖. เข้าร่วมกิจกรรมบ่าเพ็ญประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชน 

    ระดับคุณภาพ 
ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ 
 

ปฏิบัติด้วยความเต็มใจ สม ่าเสมอ  
 ๔ 

 
ปฏิบัติด้วยความเต็มใจ บ่อยครั้ง  
 ๓ 

 
ปฏิบัติโดยมีการควบคุมก่ากับ บางครั้ง  
 ๒ 

 
ปฏิบัติโดยมีการควบคุมก่ากับ บ่อยครั้ง  
 ๑ 

 
ปฏิบัติโดยมีการควบคุมก่ากับ สม ่าเสมอ  
  

 
บันทึกการพิจารณา 

ปฏิบัติด้วยความเต็มใจ สม ่าเสมอ   ดูได้จากพฤติกรรมนักเรียน  การตรวจเอกสาร หลักฐานร่องรอย   
ภาพถ่าย  แบบบันทึกคุณลักษณะผู้เรียนที ปฏิบัติตนเป็นลูกที ดี แบบบันทึกคุณลักษณะผู้เรียนที ปฏิบัติตนบ่าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสังคม แบบบันทึกคุณลักษณะอันพึงประสงค์   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ่าปี   

  
ตัวช้ีวัดที่ ๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง  

ตัวบ่งชี้ท่ี ระดับคุณภาพ 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที แตกต่าง        

         ประเด็นการพิจารณา  
๑. แสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื นด้วยความเข้าใจ  
๒. แสดงมารยาทที เหมาะสมให้เกียรติกันและกัน ตามวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกัน  



 

๓. เห็นประโยชน์ของการมีวัฒนธรรมที แตกต่างกันในสังคม  
๔. ร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมและสังคมและปรับตัวได้อย่างกลมกลืนทั้งในและนอกสถานศึกษาเป็นแบบอย่างที ดี 
 ระดับคุณภาพ 
ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ 
 

ปฏิบัติด้วยความเต็มใจ สม ่าเสมอ  
 ๔ 

 
ปฏิบัติด้วยความเต็มใจ บ่อยครั้ง  
 ๓ 

 
ปฏิบัติโดยมีการควบคุมก่ากับ บางครั้ง  
 ๒ ปฏิบัติโดยมีการควบคุมก่ากับ บ่อยครั้ง  
 ๑ ปฏิบัติโดยมีการควบคุมก่ากับ สม ่าเสมอ  
  

บันทึกการพิจารณา 
ปฏิบัติด้วยความเต็มใจ สม ่าเสมอ   ดูได้จากพฤติกรรมนักเรียน  การตรวจเอกสาร หลักฐานร่องรอย   

ภาพถ่าย    แบบบันทึกการสังเกต และสรุปผลการจัดกิจกรรม การบันทึกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ่าปี  สมุดบันทึกความดี โล่ เกียรติบัตร รางวัล ภาพถ่าย  
 
ตัวช้ีวัดที่ ๒.๔ ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  (๑ คะแนน) 

ตัวบ่งชี้ท่ี ระดับคุณภาพ 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๒.๔ ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ งแวดล้อม       
     ประเด็นการตรวจสอบ  
   ๑. หลีกเลี ยงการใช้วัสดุที เป็นอันตรายต่อสิ งแวดล้อม เช่น โฟม ถุงพลาสติก  
   ๒. ไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้าลาคลอง หรือที สาธารณะ  
   ๓. บอกผลกระทบที เกิดจากการปฏิบัติ/ไม่ปฏิบัติในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ งแวดล้อม  
  ๔. ใช้ทรัพยากร พลังงาน น้่ามัน สิ งแวดล้อมอย่างคุมค่า  
  ๕. เข้าร่วมคิด ร่วมท่าในกิจกรรม โครงการอนุรักษ์พัฒนาสิ งแวดล้อม และบ่ารุงสาธารณะสมบัติ     

  ระดับคุณภาพ 

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
๕ ปฏิบัติด้วยความเต็มใจและแนะน่าให้ผู้อื นปฏิบัติได้อย่างชัดเจน  
๔ ปฏิบัติด้วยความเต็มใจน่าให้ผู้อื นปฏิบัติได้บ้าง  
๓ ปฏิบัติด้วยความเต็มใจแนะน่าให้ผู้อื นปฏิบัติได้เล็กน้อย  
๒ ปฏิบัติด้วยความเต็มใจไม่สามารถแนะน่าให้ผู้อื นปฏิบัติได้  
๑ ปฏิบัติโดยได้รับค่าแนะน่าให้ปฏิบัติ 

 
บันทึกการพิจารณา 

ปฏิบัติด้วยความเต็มใจน่าให้ผู้อื นปฏิบัติได้บ้าง  ดูได้จากการสังเกตพฤติกรรม   การสังเกตพฤติกรรม- 
หลักฐาน ร่องรอย การเข้าร่วมหรือมีส่วนปฏิบัติกิจกรรม โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ งแวดล้อมและบ่ารุงรักษาสา
ธารณสมบัติ   สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม   สรุปผลรายงานคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (จิตอาสา)   สมุดบันทึกความ
ดี โล ่เกียรติบัตร รางวัล ภาพถ่าย  

 
 



 

             สรุปผล  มาตรฐานที่ ๒   ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
ระดับคุณภาพ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๒.๑ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร       
๒.๒ เอ้ืออาทรผู้อื นและกตัญญูกตเวที      

๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที แตกต่างกัน      

๒.๔ ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ งแวดล้อม      
                                         รวม ๑๕ ๔    
                                         เฉลี่ย ๔.๗๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มาตรฐานที่ ๓   ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง  
                     อย่างต่อเนื่อง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๑ มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ  
                      รอบตัว 

ตัวบ่งชี้ท่ี ระดับคุณภาพ 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๓.๑ มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่ง
เรียนรู้ และสื อต่างๆ รอบตัว 

 
    

 
   ประเด็นการพิจารณา  
๑. อ่านหนังสือ วารสาร นิตยสาร บทความ หรือหนังสือพิมพ์เป็นประจ่า อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๕ ชั วโมง  
๒. ยืมหนังสือ สื ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสิ งพิมพ์จากห้องสมุดหรือแหล่งเรียนรู้ไปอ่านเพิ มเติมเองมากกว่า ๓ เล่ม 
    ต่อภาคเรียน  
๓. มักจะแสวงหาความรู้ หรือสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  
๔. อธิบายวิธีการสืบค้นความรู้ที ตนสนใจหรือต้องการอย่างมีข้ันตอน  
๕. มีผลงานจากการค้นหาความรู้จากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ หรือสื อต่าง ๆ เช่น การจดบันทึก 

 ระดับคุณภาพ 

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ 
 

ปฏิบัติทุกครั้ง  
 ๔ ปฏิบัติบ่อยครั้ง  
 ๓ 

 
ปฏิบัติบางครั้ง  
 ๒ ปฏิบัติ นาน ๆ ครั้ง  
 ๑ 

 
ปฏิบัติโดยมีการก่ากับควบคุมอย่างต่อเนื อง  
  

บันทกึการพิจารณา 
ปฏิบัติบ่อยครั้ง   สังเกตจากการบันทึกและสรุปผลการสังเกต และการสัมภาษณ์ผู้เรียนและผู้ที เกี ยวข้องกับ

การพัฒนาให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  หลักฐาน ร่องรอย การเข้าร่วมหรือมีส่วน
ปฏิบัติกิจกรรม โครงการส่งเสริมการอ่านกิจกรรมห้องสมุด สถิติการใช้ห้องสมุดของผู้เรียน แบบบันทึกการอ่าน แบบ
บันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ การบันทึกรายการลงในทะเบียนหนังสือ สื ออิเล็กทรอนิกส์และสิ งพิมพ์ที ผู้เรียนอ่าน การ
บันทึกรายการลงในทะเบียนแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษาของครู 
 

 

 

 



 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๒ มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค าถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม  

ตัวบ่งชี้ท่ี ระดับคุณภาพ 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๓.๒ มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค่าถามเพื อค้นคว้าหา
ความรู้เพิ มเติม 

     

 
   ประเด็นการพิจารณา  
๑. ความสามารถในการอ่านหนังสือ บทความ หรือสิ งพิมพ์ต่างๆ  
๒. ความสามารถในการจับประเด็นใจความหลักจากสิ งที ฟัง  
๓. ความสามารถในการสังเกตสิ งต่าง ๆ รอบตัวแล้วสรุปเป็นความรู้ได้  
๔. ความสามารถในการพูดคุย ซักถาม แสดงความคิดเห็น หรือแลกเปลี ยนเรียนรู้กับผู้อื นได้  
๕. ความสามารถในการเขียนถ่ายทอดความรู้ ความรู้สึกนึกคิด เรื องราว และประสบการณ์ต่าง ๆ ไปสู่ผู้อื นได้  
๖. ความสามารถในการตั้งค่าถามเพื อค้นคว้าหาความรู้เพิ มเติม 
 
ระดับคุณภาพ 

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
๕ 
 

มากที สุด  
มากปฏิบัติทุกครั้ง  
 

๔ มาก 
๓ 
 

ปานกลาง 
๒ พอใช้ 
๑ 
 

ปรับปรุง 
 
บันทึกการพิจารณา 

มาก  ดูได้จากการบันทึกและสรุปผลการสังเกต และการสัมภาษณ์ผู้เรียนและผู้ที เกี ยวข้องกับการพัฒนาให้
ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคาถามเพื อค้นคว้า 
หาความรู้เพิ มเติม หลักฐาน ร่องรอย การเข้าร่วมหรือมีส่วนปฏิบัติกิจกรรม โครงการส่งเสริมการอ่านแบบบันทึกการ
อ่าน แบบบันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ แบบบันทึกการเรียนรู้ของผู้เรียน แบบบันทึกการศึกษารูปแบบการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน แบบประเมินการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค่าถามเพื อค้นคว้าหาความรู้เพิ มเติม รายการ ทะเบียนหนังสือ
ที ผู้เรียนอ่าน รายการ ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา  
สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม ส่งเสริมการอ่าน การฟัง การดู การพูด การเขียนและการตั้งค่าถามของสถานศึกษา  
สมุดบันทึก 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๓ เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน   

ตัวบ่งชี้ท่ี ระดับคุณภาพ 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๓.๓ เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี ยนความคิดเห็นเพื อการเรียนรู้
ระหว่างกัน   

     

 
    ประเด็นการพิจารณา  
๑. มีส่วนร่วมปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มโดยตลอดจนงานส่าเร็จลุล่วงเป้าหมาย เป็นแบบอย่างที ดีได้  
๒. มีการแลกเปลี ยนความคิดเห็น อธิบายความรู้และวิธีการเรียนรู้ได้อย่างชัดเจน เต็มใจ  
๓. มีความรับผิดชอบงานของตนตามข้อตกลงของกลุ่มด้วยความเต็มใจ 

ระดับคุณภาพ 

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
๕ 
 

มากที สุด  
 ๔ มาก 

๓ 
 

ปานกลาง 
๒ พอใช้ 
๑ 
 

ปรับปรุง 
 
บันทึกการพิจารณา 
 มาก  ดูได้จากแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม การสัมภาษณ์ หลักฐาน ร่องรอย การเข้าร่วมหรือมีส่วน
ปฏิบัติกิจกรรม  สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรมการแลกเปลี ยนความคิดเห็นเพื อการเรียนรู้ สมุดบันทึกความดี 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๔  ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน   

ตัวบ่งชี้ท่ี ระดับคุณภาพ 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๓.๔ ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน่าเสนอผลงาน         

  
  ประเด็นการพิจารณา  
๑. มีความรู้ ความเข้าใจ และใช้สื อเทคโนโลยีค้นหาข้อมูลได้อย่างคล่องแคล่ว ตรงตามวัตถุประสงค์  
๒. สามารถติดต่อสื อสารทางอินเตอร์เน็ตได้อย่างถูกต้อง คล่องแคล่ว  
๓. รู้จักเลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างถูกวิธี และคุ้มค่า  
๔. สามารถนาเสนอข้อมูลหรือผลงานโดยใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม เป็นแบบอย่างที ดี ให้ค่าแนะน่า ชี้แนะ 
    แก่ผู้อื นได้ 
 

 

 



 

 ระดับคุณภาพ 

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
๕ 
 

มากที สุด  
 ๔ มาก 

๓ 
 

ปานกลาง 
๒ พอใช้ 
๑ 
 

ปรับปรุง 
 
บันทึกการพิจารณา 

มาก  ดูได้จาก- ผลงาน ชิ้นงาน โครงงานของผู้เรียน สรุปผลการส่ารวจการใช้สื อเทคโนโลยี  แผนการจัดการ
เรียนรู้ (กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี)  

 
 
 
   สรุปผล มาตรฐานที่ ๓  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ 
                                         และพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่อง 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
ระดับคุณภาพ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๓.๑ มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่ง
เรียนรู้ และสื อต่าง ๆ รอบตัว  

     

๓.๒ มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค่าถาม เพื อการค้นคว้าหา
ความรู้เพิ มเติม  

     

๓.๓ เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี ยนความคิดเห็นเพื อเรียนรู้ระหว่างกัน       

๓.๔ ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน่าเสนอผลงาน      

                                         รวม  ๑๖    

                                         เฉลี่ย ๔.๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มาตรฐานที่ ๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค ์ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้ 
                         อย่างมีสติสมเหตุผล 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องท่ีอ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียน ตามความคิด 
                      ของตนเอง  

ตัวบ่งชี้ท่ี ระดับคุณภาพ 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๔.๑ สรุปความคิดจากเรื องที อ่าน ฟัง และด ูและสื อสารโดยการพูดหรือ
เขียน ตามความคิด 
                      ของตนเอง  
 

     

  ประเด็นการพิจารณา 
   ๑. ความสามารถแยกแยะข้อเท็จจริง รายละเอียด และสรุปความคิดจากเรื องที อ่าน ฟัง และด ู 
  ๒. ความสามารถจัดกลุ่มข้อมูลที ต้องการเปรียบเทียบได้หลายมิติ เปรียบเทียบข้อมูลระหว่างมิติ เชื อมโยง 
      ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มความคิด โดยบอกความสัมพันธ์แต่ละมิติ  
 ๓. ความสามารถในการน่าความรู้เดิมมาอธิบายเพื อสรุปความรู้ใหม่  
 ๔. ความสามารถในการเสนอความคิดจากเรื องที อ่าน ฟัง และดู โดยการพูดหรือเขียนได้หลายรูปแบบ 
      ตามความคิดเห็นของตนเองได้อย่างสมเหตุสมผล  
ระดับคุณภาพ 

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
๕ 
 

มากที สุด  
ม 
 

๔ มาก 
๓ 
 

ปานกลาง 
๒ พอใช้ 
๑ 
 

ปรับปรุง 
 
บันทึกการพิจารณา 

อยู่ในระดับปานกลาง   จากการการสังเกตพฤติกรรม  การตรวจเอกสาร หลักฐานร่องรอย   บันทึกการ
สังเกต และสัมภาษณ์ผู้เรียนทุกระดับชั้น  รายงานสรุปผลความสามารถด้านการคิดของผู้เรียนตามตัวชี้วัด มาตรฐาน
การเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๒ น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ระดับคุณภาพ 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๔.๒ น่าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง      
  
  ประเด็นการพิจารณา  
๑. ความสามารถในการน่าเสนอรูปแบบวิธีคิด  
๒. ความสามารถในการน่าเสนอรูปแบบวิธีแก้ปัญหา 
๓. ความสามารถในการใช้ภาษาพูดหรือเขียนด้วยภาษาที สุภาพถูกต้องตามหลักภาษา  
๔. ความสามารถในการใช้สื อหรือสื อเทคโนโลยีประกอบการน่าเสนอหลายรูปแบบ เป็นแบบอย่างที ดี  
    ให้ค่าแนะน่า ชี้แนะแก่ผู้อื นได้ 



 

 ระดับคุณภาพ 

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
๕ 
 

มากที สุด 
 ๔ มาก 

๓ 
 

ปานกลาง 
๒ พอใช้ 
๑ 
 

ปรับปรุง 
 
บันทึกการพิจารณา 

อยู่ในระดับปานกลาง   จากการการสังเกตพฤติกรรม  การตรวจเอกสาร หลักฐานร่องรอย   บันทึกการ
สังเกต และสัมภาษณ์ผู้เรียนทุกระดับชั้น  แบบสรุปผลการสังเกตพฤติกรรม ลีลาการพูด การใช้ภาษาพูดและเขียน 
ชิ้นงาน/ผลงานผู้เรียน 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๓   ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ  

ตัวบ่งชี้ท่ี ระดับคุณภาพ 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๔.๓ ก่าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 
 

     

 ประเด็นการพิจารณา  
๑. ความสามารถในการก่าหนดเป้าหมายที จะท่าให้ส่าเร็จ โดยการรวบรวมข้อมูล จัดระบบข้อมูล และวิเคราะห์ 
    ข้อมูลที เกี ยวข้องกับปัญหา  
๒. ความสามารถในการคาดคะเนสถานการณ์หรือคาดคะเนค่าตอบเพื อก่าหนดเป้าหมาย  
๓. ความสามารถในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื อใช้ในการตัดสินใจด้วยวิธีการที น่าเชื อถือ  
๔. ความสามารถในการใช้ข้อมูลสารสนเทศที น่าเชื อถือสอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน และการคาดการณ์ 
    ในอนาคต ในการก่าหนดเป้าหมายและตัดสินใจ  
๕. ความสามารถในการก่าหนดทางเลือกในการแก้ปัญหาอย่างหลากหลายและสมเหตุสมผล 
   ระดับคุณภาพ 
ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ 
 

มากที สุด  
 ๔ มาก 

๓ 
 

ปานกลาง 
๒ พอใช้ 
๑ 
 

ปรับปรุง 
 

บันทึกการพิจารณา 
อยู่ในระดับมาก  สังเกตจากพฤติกรรม  การตรวจเอกสาร หลักฐานร่องรอยการปฏิบัติงาน  แบบสรุป

รายงานร้อยละผู้เรียนที ผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถในการคิด แบบสรุปรายงานร้อยละผู้เรียนที ผ่านเกณฑ์
การประเมินสมรรถนะส่าคัญของผู้เรียน แบบสรุปรายงานร้อยละผู้เรียนที ผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถในการ



 

อ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน แบบสรุปรายงานผลการสังเกตและสัมภาษณ์ผู้เรียนทุกระดับชั้น เอกสารข้อมูลสารสนเทศ
ของสถานศึกษา  เอกสารการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับชั้น 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๔   มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ (๑ คะแนน) 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ระดับคุณภาพ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๔.๔ มีความคิดริเริ ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ      

ประเด็นการพิจารณา  
๑. ความสามารถในการคิดริเริ ม รวบรวม ผสมผสาน และแตกความคิดจากเดิมไปสู่ความคิดแปลกใหม่ 
    ที ไม่ซ้่าของเดิม  
๒. ความสามารถในการเชื อมโยงหรือผสมผสานความรู้กับประสบการณ์เดิม อย่างมีหลักเกณฑ์  
๓. สามารถสร้างสรรค์และพัฒนาสิ งใหม่ มีผลงานแปลกใหม่หลายชิ้นที เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมที  
    เกิดจากความคิดของตนเอง  
๔. สามารถอธิบายรายละเอียดของผลงานที คิดขึ้นได้อย่างชัดเจน  
๕. มีการนาเสนอหรือเผยแพร่ผลงานทั้งในและนอกสถานศึกษา 

    ระดับคุณภาพ 

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
๕ 
 

มากที สุด 
 ๔ มาก 

๓ 
 

ปานกลาง 
๒ พอใช้ 
๑ 
 

ปรับปรุง 
 
บันทึกการพิจารณา 

อยู่ในระดับมากที สุด  สังเกตจากพฤติกรรม  การตรวจเอกสาร หลักฐานร่องรอยการปฏิบัติงาน  แบบสรุป
รายงานร้อยละผู้เรียนที ผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถในการคิด แบบสรุปรายงานร้อยละผู้เรียนที ผ่านเกณฑ์
การประเมินสมรรถนะส่าคัญของผู้เรียน แบบสรุปรายงานร้อยละผู้เรียนที ผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถในการ
อ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน แบบสรุปรายงานผลการสังเกตและสัมภาษณ์ผู้เรียนทุกระดับชั้น เอกสารข้อมูลสารสนเทศ
ของสถานศึกษา  เอกสารการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับชั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สรุปผลมาตรฐานที่ ๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้ 
อย่างมีสติสมเหตุสมผล 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
ระดับคุณภาพ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๔.๑ สรุปความคิดจากเรื องที อ่าน ฟัง ดู และสื อสาร โดยการพูดหรือ
เขียนตามความคิดของตนเอง 

     

๔.๒ น่าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง       

๔.๓ ก่าหนดเป้าหมาย คาดการณ์  ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ      

๔.๔ มีความคิดริเริ ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ      

                                         รวม ๕ ๔ ๖   

                                         เฉลี่ย ๓.๗๕ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

มาตรฐานที่ ๕    ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์   

ตัวบ่งชี้ท่ี ระดับคุณภาพ 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์      

   ประเด็นการพิจารณา  
                ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระดับโรงเรียนทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ใน ทุกระดับชั้น 
ระดับคุณภาพ 
ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ 
 

จ่านวนผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ที มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี ย (๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้) ตามเกณฑ์ที 
สถานศึกษาหรือเขตพ้ืนที การศึกษาก่าหนด  
 
มากปฏิบัติทุกครั้ง  
 

๔ จ่านวนผู้เรียนร้อยละ ๗๐ –๗๙ ที มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี ย (๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้) ตามเกณฑ์ที 
สถานศึกษาหรือเขตพ้ืนที การศึกษาก่าหนด  
 ๓ 

 
จ่านวนผู้เรียนร้อยละ ๖๐ –๖๙ ที มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี ย (๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้) ตามเกณฑ์ที 
สถานศึกษาหรือเขตพ้ืนที การศึกษาก่าหนด  
 

๒ จ่านวนผู้เรียนร้อยละ ๕๐ – ๕๙ ที มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี ย (๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้) ตามเกณฑ์ที 
สถานศึกษาหรือเขตพ้ืนที การศึกษาก่าหนด  
 ๑ 

 
จ่านวนผู้เรียนต ่ากว่าร้อยละ ๕๐ ที มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี ย (๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้) ตามเกณฑ์ที 
สถานศึกษาหรือเขตพ้ืนที การศึกษาก่าหนด  

 
วิธีการเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล 

๑. การสังเกตพฤติกรรม  - ผู้บริหารสถานศึกษาและครู  
 ๒. การตรวจเอกสาร หลักฐานร่องรอย 

การปฏิบัติงานหรือข้อมูลเชิงประจักษ์  
- การจัดท่าสารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการตั้งเป้าหมายใน
การพัฒนาผู้เรียนเพื อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
- รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาของผู้เรียนทุกกลุ่ม
สาระ และ ทุกระดับชั้นในปีปัจจุบัน และปีที ผ่านมา  
- รายงานเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ตามเป้าหมาย
ของสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระ และทุกระดับชั้น ในปีปัจจุบัน และปีที 
ผ่านมา ฯลฯ  

บันทึกการพิจารณา 
จ่านวนผู้เรียนร้อยละ ๖๐ –๖๙ ที มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี ย (๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้) ตามเกณฑ์ที 

สถานศึกษาหรือเขตพ้ืนที การศึกษาก่าหนด   การตรวจเอกสาร หลักฐานร่องรอย  จากการจัดท่าสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการตั้งเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนเพื อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายงาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระ และ ทุกระดับชั้นในปีปัจจุบัน และปีที ผ่านมา  
รายงานเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ตามเป้าหมายของสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระ และทุกระดับชั้น 
ในปีปัจจุบัน และปีที ผ่านมา 
 



 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์  
ตัวบ่งชี้ท่ี ระดับคุณภาพ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะส่าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์      

ประเด็นการพิจารณา 
สมรรถนะ พิจารณาจาก 

๑. ความสามารถในการสื อสาร  - การรับและส่งสาร  
- วัฒนธรรมในการใช้ภาษา  
- การเลือกใช้และบูรณาการสื อหรือเครื องมือที หลากหลายเพื อการถ่ายทอด  
- แลกเปลี ยนความคิด ความรู้สึก และทัศนะของตนเอง  

๒. ความสามารถในการคิด  - การคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และ
คิดเป็นระบบ  
- การคิดวางแผนการทางานอย่างเป็นระบบ  
- การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื อการตัดสินใจเกี ยวกับตนเองและสังคม  

๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา  - การเข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคม  
- การแสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาได้  
- การใช้เหตุผล คุณธรรม และข้อมูลสารสนเทศ ประกอบการตัดสินใจ  

๔. ความสามารถในการใช้ทักษะ
ชีวิต  
 

การติดต่อสื อสารและสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลอื นในเชิงบวกและทางาน  
- ความรับผิดชอบในหน้าที ในฐานะเป็นสมาชิกในสังคม  
- การปรับตัวให้ทันกับความเปลี ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม  
- ความสามารถในการเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที เป็นปัญหา  
- การหลีกเลี ยงพฤติกรรมที ไม่พึงประสงค์ 

๕. ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 
 

การใช้เทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้า เพื อการพัฒนาตนเอง และสังคมในด้านการ
เรียนรู้ การสื อสาร การทางาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  
- การเลือกใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ ในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน  
- การอ้างอิงแหล่งข้อมูลที ได้จากการสืบค้นทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  
- การวิเคราะห์ และเลือกใช้สื อได้เหมาะสมกับวัย  

 
ระดับคุณภาพ 
ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ 
 

ดีที สุด - จ่านวนผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ผ่านการประเมินสมรรถนะส่าคัญตามหลักสูตร ตามเกณฑ์ที 
สถานศึกษาหรือเขตพ้ืนที การศึกษาก่าหนด  

๔ ดีมาก - จ่านวนผู้เรียนร้อยละ ๗๐ –๗๙ ผ่านการประเมินสมรรถนะส่าคัญตามหลักสูตร ตามเกณฑ์ที 
สถานศึกษาหรือเขตพ้ืนที การศึกษาก่าหนด  
 

๓ 
 

ปานกลาง - จ่านวนผู้เรียนร้อยละ ๖๐ –๖๙ ผ่านการประเมินสมรรถนะส่าคัญตามหลักสูตร ตามเกณฑ์ที 
สถานศึกษาหรือเขตพ้ืนที การศึกษาก่าหนด  

๒ พอใช้ - จ่านวนผู้เรียนร้อยละ ๕๐ – ๕๙ ผ่านการประเมินสมรรถนะส่าคัญตามหลักสูตร ตามเกณฑ์ที 
สถานศึกษาหรือเขตพ้ืนที การศึกษาก่าหนด  



 

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
๑ 
 

ปรับปรุง - จ่านวนผู้เรียนต ่ากว่าร้อยละ ๕๐ ผ่านการประเมินสมรรถนะส่าคัญตามหลักสูตร ตามเกณฑ์ที 
สถานศึกษาหรือเขตพ้ืนที การศึกษาก่าหนด  

 
บันทึกการพิจารณา 

ดีที สุด จ่านวนผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ผ่านการประเมินสมรรถนะส่าคัญตามหลักสูตร ตามเกณฑ์ที 
สถานศึกษาหรือเขตพ้ืนที การศึกษาก่าหนด   จากการตรวจเอกสาร หลักฐานร่องรอยการปฏิบัติงานร่องรอยการใช้
เครื องมือประเมินสมรรถนะของผู้เรียน ร่องรอยบันทึกหลังสอน  ร่องรอยการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดเรียนรู้ทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ร่องรอยตรวจผลงานผู้เรียนตามสมรรถนะส่าคัญ สารสนเทศผลการประเมินสมรรถนะส่าคัญ
ของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในแต่ละกลุ่มสาระ สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรมของ
สถานศึกษา  รายงานบันทึกการสังเกตพฤติกรรมของสถานศึกษา  แผนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
บันทึกการสัมภาษณ์ผู้เรียน  
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๓ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ (๑ คะแนน)  

ตัวบ่งชี้ท่ี ระดับคุณภาพ 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๕.๓ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์      

 
ประเด็นการพิจารณา  
๑. ความสามารถในการอ่านของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น  
๒. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น  
๓. ความสามารถในการเขียนของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น 
 
ระดับคุณภาพ 
ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ 
 

ดีที สุด - จ่านวนผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ที มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไป 
ตามเกณฑ์ของสถานศึกษาหรือเขตพ้ืนที การศึกษาก่าหนด  
 ๔ ดีมาก - จ่านวนผู้เรียนร้อยละ ๗๐ –๗๙  ที มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไป 
ตามเกณฑ์ของสถานศึกษาหรือเขตพ้ืนที การศึกษาก่าหนด  
 ๓ 

 
ปานกลาง – จ่านวนผู้เรียนร้อยละ๖๐ –๖๙ ที มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตาม
เกณฑ์ของสถานศึกษาหรือเขตพ้ืนที การศึกษาก่าหนด  
 

๒ พอใช้ – จ่านวนผู้เรียนร้อยละ๕๐ - ๕๙ ที มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไป 
ตามเกณฑ์ของสถานศึกษาหรือเขตพ้ืนที การศึกษาก่าหนด  
 ๑ 

 
ปรับปรุง – จ่านวนผู้เรียนร้อยละ๕๐ ที มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไป 
ตามเกณฑ์ของสถานศึกษาหรือเขตพ้ืนที การศึกษาก่าหนด  
  

บันทึกการพิจารณา 
ดีมาก - จ่านวนผู้เรียนร้อยละ ๗๐ –๗๙  ที มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไป 



 

ตามเกณฑ์ของสถานศึกษาหรือเขตพ้ืนที การศึกษาก่าหนด  จากการตรวจเอกสาร หลักฐานร่องรอย ผลการประเมิน
การอ่านคิดวิเคราะห์เขียนระดับชั้นเรียน ศึกษาผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์เขียนระดับโรงเรียน  ผลงาน 
ชิ้นงาน โครงงานของผู้เรียน โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านการอ่าน การเขียน การคิด 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๔   ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์  

ตัวบ่งชี้ท่ี ระดับคุณภาพ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์      

 
ประเด็นการพิจารณา  
                        ผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
 
ระดับคุณภาพ 
ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ 
 

จ่านวนผู้เรียนร้อยละ ๕๐ ขึ้นไปได้ผลการทดสอบรวบยอดเฉลี ยระดับชาติสูงกว่าเกณฑ์ของสถานศึกษาหรือ
เขตพ้ืนที การศึกษาก่าหนด  
 ๔ จ่านวนผู้เรียนร้อยละ ๔๐ – ๔๙ได้ผลการทดสอบรวบยอดเฉลี ยระดับชาติสูงกว่าเกณฑ์ของสถานศึกษาหรือ
เขตพ้ืนที การศึกษาก่าหนด  
 ๓ 

 
จ่านวนผู้เรียนร้อยละ ๓๐ – ๓๙ ได้ผลการทดสอบรวบยอดเฉลี ยระดับชาติสูงกว่าเกณฑ์ของสถานศึกษาหรือ
เขตพ้ืนที การศึกษาก่าหนด  
 

๒ จ่านวนผู้เรียนร้อยละ ๒๐ – ๒๙ ได้ผลการทดสอบรวบยอดเฉลี ยระดับชาติสูงกว่าเกณฑ์ของสถานศึกษาหรือ
เขตพ้ืนที การศึกษาก่าหนด  
 ๑ 

 
จ่านวนผู้เรียนต ่ากว่าร้อยละ๒๐ ได้ผลการทดสอบรวบยอดเฉลี ยระดับชาติสูงกว่าเกณฑ์ของสถานศึกษาหรือ
เขตพ้ืนที การศึกษาก่าหนด  
  

บันทึกการพิจารณา 
จ่านวนผู้เรียนร้อยละ ๓๐ – ๓๙ ได้ผลการทดสอบรวบยอดเฉลี ยระดับชาติสูงกว่าเกณฑ์ของสถานศึกษาหรือ

เขตพ้ืนที การศึกษาก่าหนด  รายงานผลการทดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ของผู้เรียนชั้น
ที มีการทดสอบ ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ ในปีปัจจุบัน และปีที ผ่านมา  รายงานเปรียบเทียบผลการทดสอบของสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ของผู้เรียน ตามเป้าหมายของสถานศึกษา ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ ในปีปัจจุบัน และ
ปีที ผ่านมา 
 
 
 
 
 
 



 

 
                 สรุปผล  มาตรฐานที่ ๕  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
ระดับคุณภาพ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์      

๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะส่าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์      

๕.๓ ผลกาประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์      

๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์      

                                         รวม ๕ ๘ ๓   
                                         เฉลี่ย ๔.๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มาตรฐานที่ ๖   ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รกัการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และ 
                    มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
 
ตัวบ่งชี้ ๖.๑ วางแผนการท างาน และด าเนินการจนส าเรจ็ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ระดับคุณภาพ 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๖.๑ วางแผนการท่างาน และด่าเนินการจนส่าเร็จ      

 
  ประเด็นการพิจารณา  
๑. สามารถวางแผนการทางานที ชัดเจนเป็นระบบ  
๒. ด่าเนินงานตามข้ันตอนที ก่าหนดไว้ทุกขั้นตอน  
๓. มีการตรวจสอบ ทบทวน ปรับปรุง แก้ไขการท่างานเป็นระยะ ๆ ไม่ก่อให้เกิดปัญหาในการทางาน  
๔. ท่างานบรรลุผลส่าเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที ก่าหนดอย่างมีคุณภาพ ผลงานเป็นแบบอย่างที ดี  
๕. มีการตรวจสอบปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื อง 

  ระดับคุณภาพ 

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
๕ 
 

ทุกครั้ง  
 ๔ บ่อยครั้ง 

๓ 
 

บางครั้ง 
๒ นาน ๆ ครั้ง 
๑ 
 

ไม่ปฏิบัติ 
 
บันทึกการพิจารณา 

บ่อยครั้ง  การตรวจเอกสาร หลักฐานร่องรอยผลงานของผู้เรียนรายบุคคลและรายกลุ่ม  ภาพถ่ายกิจกรรม
ของผู้เรียน แฟ้มสะสมผลงานของผู้เรียน  บันทึกการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานของผู้เรียน  การปฏิบัติงาน
กลุ่มของผู้เรียน   
 
ตัวบ่งชี้ ๖.๒ ท างานอย่างมีความสุข มุ่งม่ันพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ระดับคุณภาพ 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๖.๒ ท่างานอย่างมีความสุข มุ่งมั นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง      

 
  ประเด็นการพิจารณา  
๑. มีความเต็มใจ พึงใจ และชื นชอบต่องานที ได้รับมอบหมาย  
๒. ปฏิบัติงานด้วยความกระตือรือร้น ตั้งใจ พากเพียร และมีความละเอียดรอบคอบในการทางานทุกข้ันตอน  
๓. ยอมรับในค่าวิพากษ์ วิจารณ์ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้อื น  
๔. มีการปรับปรุง และพัฒนางานของตนเองอย่างต่อเนื องเพื อให้เกิดความสมบูรณ์ ผลงานเป็นแบบอย่างที ดี  
    ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย  



 

๕. มีความรู้สึกชื นชมต่อผลส่าเร็จของผลงาน  
 ระดับคุณภาพ 

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
๕ 
 

ทุกครั้ง  
 ๔ บ่อยครั้ง 

๓ 
 

บางครั้ง 
๒ นาน ๆ ครั้ง 
๑ 
 

ไม่ปฏิบัติ 
 
บันทึกการพิจารณา 

ทุกครั้ง   จากการตรวจเอกสาร หลักฐานร่องรอย  ผลงานของผู้เรียนรายบุคคลและผลงานกลุ่ม  แฟ้มสะสม
ผลงานของผู้เรียน  บันทึกการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานของผู้เรียน  ร่องรอยผลงานของผู้เรียนรายบุคคลและ
รายกลุ่ม  ภาพถ่ายกิจกรรมของผู้เรียน 
 
ตัวบ่งชี้ ๖.๓ ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ระดับคุณภาพ 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๖.๓ ท่างานร่วมกับผู้อื นได้      
    ประเด็นการพิจารณา  
๑. มีส่วนร่วมในการวางแผนการทางานกับหมู่คณะครบทุกขั้นตอน  
๒. ท่างานโดยใช้กระบวนการกลุ่มและปฏิบัติงานตามบทบาทและหน้าที ที ได้รับมอบหมายอย่างเป็นระบบ  
๓. แสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์และมีเหตุผล ยอมรับความคิดเห็นของเพื อน  
๔. เป็นผู้นาและผู้ตามที ดี 
๔. มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถประสานการท่างานร่วมกับหมู่คณะจนบรรลุผลส่าเร็จ 
ระดับคุณภาพ 

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
๕ 
 

ทุกครั้ง  
 ๔ บ่อยครั้ง 

๓ 
 

บางครั้ง 
๒ นาน ๆ ครั้ง 
๑ 
 

ไม่ปฏิบัติ 
 
บันทึกการพิจารณา 

ทุกครั้ง   จาการร่องรอยผลงานของผู้เรียนรายบุคคลและรายกลุ่ม  ภาพถ่ายกิจกรรมของผู้เรียน  
ผลงานของผู้เรียนรายบุคคลและผลงานกลุ่ม  แฟ้มสะสมผลงานของผู้เรียน  บันทึกการประเมินพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานของผู้เรียน 
 
 
 



 

ตัวบ่งชี้ ๖.๔ มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ระดับคุณภาพ 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๖.๔ มีความรู้สึกที ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี ยวกับอาชีพที ตนเอง
สนใจ 
 

     

    ประเด็นการพิจารณา  
๑. มีความรู้สึกที ดี และสนับสนุนอาชีพสุจริตได้อย่างกว้างขวาง ยึดมั นในแนวทางการประกอบอาชีพสุจริต  
๒. บอกแหล่งข้อมูลเกี ยวกับอาชีพสุจริตได้หลากหลาย  
๓. ศึกษา ค้นคว้า แสวงหาข้อมูลความรู้ในอาชีพที ตนสนใจเป็นประจ่า 
๔. เชิญชวน แนะน่า น่าเสนอ ประโยชน์ คุณค่าและความส่าคัญของอาชีพที ตนเองสนใจเพื อให้ผู้อื นเห็นคุณค่าและ
ความส่าคัญของอาชีพสุจริตที ตนเองสนใจ  
๕. เข้าร่วมกิจกรรมที เกี ยวข้องกับอาชีพที ตนเองสนใจเมื อมีโอกาส 

ระดับคุณภาพ 

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
๕ 
 

ทุกครั้ง  
 ๔ บ่อยครั้ง 

๓ 
 

บางครั้ง 
๒ นาน ๆ ครั้ง 
๑ 
 

ไม่ปฏิบัติ 
 
บันทึกการพิจารณา 

ทุกครั้ง   จาการร่องรอยผลงานของผู้เรียนรายบุคคลและรายกลุ่ม  ภาพถ่ายกจิกรรมของผู้เรียน  
ผลงานของผู้เรียนรายบุคคลและผลงานกลุ่ม  แฟ้มสะสมผลงานของผู้เรียน  บันทึกการประเมินพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานของผู้เรียน 
 
สรุปผล  มาตรฐานที่ ๖  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้     
                                      และ มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
ระดับคุณภาพ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๖.๑ วางแผนการท่างานและด่าเนินการจนส่าเร็จ      
๖.๒ ท่างานอย่างมีความสุข มุ่งมั น พัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตน       
๖.๓ ท่างานร่วมกับผู้อื นได้      

๖.๔ มีความรู้สึกที ดีต่ออาชีพสุจริต และหาความรู้เกี ยวกับอาชีพที ตนเอง
สนใจ 

     

                                         รวม ๑๕ ๔    
                                         เฉลี่ย ๔.๗๕ 

 
 



 

มาตรฐาน ด้านการจัดการศึกษา (๖ มาตรฐาน  ๓๓ ตัวบ่งชี้) 
มาตรฐานที่ ๗  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๑ ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ  
                        และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ (๑ คะแนน) 

ตัวบ่งชี้ท่ี ระดับคุณภาพ 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๗.๑ ครูมีการก่าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะและคุณลักษณะที พึงประสงค์ 

     

    
ประเด็นการพิจารณา  
๑. ความรู้ความเข้าใจในเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตร  
๒. การเชื อมโยงเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนและมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรและหลักสูตรสถานศึกษา 
    กับแผนการจัดการเรียนรู้  
๓. การวางแผนการจัดการเรียนรู้ มีการก่าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะ 
    กระบวนการสมรรถนะส่าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
ระดับคุณภาพ 
ระดับ                                                       ค าอธิบายระดับคุณภาพ  

๕ 

ครูมีความรู้ ความเข้าใจในเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
สามารถแสดงการเชื อมโยงเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนและมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรสถานศึกษา

กับแผนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างชัดเจน  
วางแผนการจัดการเรียนรู้โดยก่าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะ

กระบวนการ สมรรถนะส่าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้อย่างเหมาะสม  
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แสดงถึงการพัฒนาการคุณภาพผู้เรียน ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะ

กระบวนการ สมรรถนะส่าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างชัดเจน  

๔ 

ครมูีความรู้ ความเข้าใจในเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
สามารถแสดงการเชื อมโยงเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนและมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรสถานศึกษา

กับแผนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างชัดเจน  
วางแผนการจัดการเรียนรู้โดยก่าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะ

กระบวนการ สมรรถนะส่าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แสดงถึงการพัฒนาการคุณภาพผู้เรียน ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะ

กระบวนการ สมรรถนะส่าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
๓ ครูมีความรู้ ความเข้าใจในเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  

สามารถแสดงการเชื อมโยงเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนและมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรสถานศึกษา
กับแผนการจัดการเรียนรู้ได้  

วางแผนการจัดการเรียนรู้โดยก่าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะส่าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

จัดกิจกรรมการเรียนรู้แสดงถึงการพัฒนาการคุณภาพผู้เรียน ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะส่าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  



 

ระดับ                                                       ค าอธิบายระดับคุณภาพ  
๒ ครูมีความรู้ ความเข้าใจในเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  

สามารถแสดงการเชื อมโยงเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนและมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรสถานศึกษา
กับแผนการจัดการเรียนรู้ได้ส่วนใหญ่  

วางแผนการจัดการเรียนรู้โดยก่าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนได้แต่ไม่ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะส่าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที แสดงถึงการพัฒนาการคุณภาพผู้เรียนได้ครอบคลุมหรือชัดเจนเพียงด้านใด
ด้านหนึ ง  

๑ ครูไม่มีความเข้าใจในเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา หรือ  
ไม่แสดงการเชื อมโยงเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนและมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรสถานศึกษา 

กับแผนการจัดการเรียนรู้ หรอื  
วางแผนการจัดการเรียนรู้ และก่าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนไม่ครอบคลุมทุกด้าน  
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที ไม่แสดงถึงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

 
บันทึกการพิจารณา 

ครูมีความรู้ ความเข้าใจในเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  สามารถแสดงการเชื อมโยง
เป้าหมายคุณภาพผู้เรียนและมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรสถานศึกษากับแผนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างชัดเจน  
วางแผนการจัดการเรียนรู้โดยก่าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ 
สมรรถนะส่าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้อย่างเหมาะสม จัดกิจกรรมการเรียนรู้แสดงถึงการพัฒนาการ
คุณภาพผู้เรียน ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะส่าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่าง
ชัดเจน 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๒  ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ 

                         เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ท่ี ระดับคุณภาพ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๗.๒ ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวาง
แผนการจัดการเรียนรู้เพื อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

     

ประเด็นการพิจารณา  
๑. การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  
๒. การใช้ข้อมูลผู้เรียนวางแผนการจัดการเรียนรู้  
๓. การส่งต่อข้อมูลสารสนเทศผู้เรียน 

  ระดับคุณภาพ 
ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ 

ครูวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และจัดท่าสารสนเทศอย่างเป็นระบบ  
น่าข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้โดยมีกิจกรรมที หลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียน

ที แตกต่างกัน จัดกิจกรรมที เป็นแบบอย่างที ดีแสดงถึงการแก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพเต็ม
ตามศักยภาพ และสามารถชี้แนะ ให้ค่าแนะน่าแก่ผู้อื นได้  

มีการส่งต่อข้อมูลสารสนเทศให้ระดับชั้นที สูงขึ้น  



 

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๔ 

ครูวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และจัดท่าสารสนเทศอย่างเป็นระบบ  
น่าข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้โดยมีกิจกรรมที หลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียน

ที แตกต่างกัน และจัดกิจกรรมที แสดงถึงการแก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพเต็มตามศักยภาพ 
และสามารถชี้แนะ ให้ค่าแนะน่าแก่ผู้อื นได้  

มีการส่งต่อข้อมูลสารสนเทศให้ระดับชั้นที สูงขึ้น  

๓ 

ครูวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และจัดท่าสารสนเทศเพื อการจัดการเรียนรู้  
น่าข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้โดยมีกิจกรรมที หลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียน

ที แตกต่างกัน และจัดกิจกรรมที แสดงถึงการแก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพเต็มตามศักยภาพ  
มีการส่งต่อข้อมูลสารสนเทศให้ระดับชั้นที สูงขึ้น  

๒ 

ครูวิเคราะห์ผู้เรียน และจัดท่าสารสนเทศเพื อการจัดการเรียนรู้  
น่าข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้โดยมีกิจกรรมที เหมาะสมกับผู้เรียน และจัด

กิจกรรมที แสดงถึงการแก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียน  
มีการส่งต่อข้อมูลสารสนเทศให้ระดับชั้นที สูงขึ้น  

๑ 
ครูไม่มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ไม่มีการจัดท่าสารสนเทศเพื อการจัดการเรียนรู้ หรือ  
ไม่น่าข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้ หรือ  
ไม่มีการส่งต่อข้อมูลสารสนเทศให้ระดับชั้นที สูงขึ้น  

 
บันทึกการพิจารณา 

ครูวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และจัดท่าสารสนเทศเพื อการจัดการเรียนรู้ น่าข้อมูลสารสนเทศมาใช้ใน
การวางแผนจัดการเรียนรู้โดยมีกิจกรรมที หลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียนที แตกต่างกัน และจัดกิจกรรมที แสดงถึงการ
แก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพเต็มตามศักยภาพ  มีการส่งต่อข้อมูลสารสนเทศให้ระดับชั้นที สูงขึ้น 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๓ ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล และพัฒนาการ 
                        ทางสติปัญญา   

ตัวบ่งชี้ท่ี ระดับคุณภาพ 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๗.๓ ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคล และพัฒนาการทางสติปัญญา 

     

     
 
ประเด็นการพิจารณา  
     ๑. การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
     ๒. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้  
 
 
 
 
 
 



 

ระดับคุณภาพ 
 ระดับ                                                        ค าอธิบายระดับคุณภาพ  

๕ ครูออกแบบการจัดการเรียนรู้ที สอดคล้องกับมาตรการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สมรรถนะส่าคัญ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยเลือกใช้วิธีสอน เทคนิคการสอน สื อ/แหล่งเรียนรู้ที หลากหลาย สอดคล้อง
กับความแตกต่างระหว่างบุคคล  

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที ก่าหนดไว้  
จัดกิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสติปัญญาของผู้เรียนตามระดับความสามารถ และปรับปรุง

พัฒนาการออกแบบการเรียนรู้อย่างต่อเนื อง  
๔ ครูออกแบบการจัดการเรียนรู้ที สอดคล้องกับมาตรการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สมรรถนะส่าคัญ และ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยเลือกใช้วิธีสอน เทคนิคการสอน สื อ/แหล่งเรียนรู้ที หลากหลาย  
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที ก่าหนดไว้  
จัดกิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสติปัญญาของผู้เรียนตามระดับความสามารถ  

๓ ครูออกแบบการจัดการเรียนรู้ที สอดคล้องกับมาตรการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สมรรถนะส่าคัญ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยเลือกใช้วิธีสอน เทคนิคการสอน สื อ/แหล่งเรียนรู้ที หลากหลาย  

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที ก่าหนดไว้  
จัดกิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสติปัญญาของผู้เรียน  

๒ ครูออกแบบการจัดการเรียนรู้ที สอดคล้องกับมาตรการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สมรรถนะส่าคัญ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยใช้วิธีสอน เทคนิคการสอน สื อ/แหล่งเรียนรู้ที ไม่หลากหลาย  

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ไม่ครบตามที ก่าหนดไว้  
๑ ครูออกแบบการจัดการเรียนรู้ที ไม่สอดคล้องกับมาตรการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สมรรถนะส่าคัญ และ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ หรือ  
ใช้วิธีสอน เทคนิคการสอน สื อ/แหล่งเรียนรู้ที ไม่หลากหลาย หรือ  
ไม่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที ก่าหนดไว้  

 
บันทึกการพิจารณา 

ครูออกแบบการจัดการเรียนรู้ที สอดคล้องกับมาตรการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สมรรถนะส่าคัญ และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ โดยเลือกใช้วิธีสอน เทคนิคการสอน สื อ/แหล่งเรียนรู้ที หลากหลาย  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ที ก่าหนดไว้  จัดกิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสติปัญญาของผู้เรียนตามระดับความสามารถ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
                       มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ระดับคุณภาพ 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๗.๔ ครูใช้สื อและเทคโนโลยีที เหมาะสม ผนวกกับการนาบริบทและภูมิ
ปัญญาของท้องถิ นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 
 

     

ประเด็นการพิจารณา  
1. การใช้สื อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้  
2. การน่าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้  
 
 



 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ  ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ ครูส่ารวจและรวบรวมข้อมูลเกี ยวกับสื อ นวัตกรรม เทคโนโลย ีภูมิปัญญาท้องถิ น และบริบทของท้องถิ น
ที เป็นปัจจุบัน เพื อวางแผนจัดท่า จัดหา พัฒนาสื อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที สอดคล้องกับการจัดการ
เรียนรู้ และน่าสื อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  

น่าบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อหา
และลักษณะของกิจกรรมการเรียนรู้  

มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื อโดยผ่านกระบวนการศึกษาวิจัย  
๔ ครูส่ารวจและรวบรวมข้อมูลเกี ยวกับสื อ นวัตกรรม เทคโนโลย ีภูมิปัญญาท้องถิ น และบริบทของท้องถิ น

ที เป็นปัจจุบัน เพื อวางแผนจัดท่า จัดหา พัฒนาสื อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที สอดคล้องกับการจัดการ
เรียนรู้ และน่าสื อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้  

น่าบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อหา
และลักษณะของกิจกรรมการเรียนรู้  

มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื อ  
๓ ครูส่ารวจและรวบรวมข้อมูลเกี ยวกับสื อ นวัตกรรม เทคโนโลย ีภูมิปัญญาท้องถิ น และบริบทของท้องถิ น

ที เป็นปัจจุบัน เพื อวางแผนจัดท่า จัดหา พัฒนาสื อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที สอดคล้อง 
กับการจัดการเรียนรู้ และนาสื อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้  

น่าบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้  
มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื อ  

๒ ครูส่ารวจและรวบรวมข้อมูลเกี ยวกับสื อ นวัตกรรม เทคโนโลย ีภูมิปัญญาท้องถิ น และบริบทของท้องถิ น
แต่ไม่เป็นปัจจุบัน เพื อวางแผนจัดท่า จัดหา พัฒนาสื อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี และน่าสื อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้  

น่าบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ แต่ขาดความเหมาะสม สอดคล้องกับ
เนื้อหาและลักษณะของกิจกรรมการเรียนรู้  

๑ ครูไม่ส่ารวจและรวบรวมข้อมูลเกี ยวกับสื อ นวัตกรรม เทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ น และบริบทของ
ท้องถิ น เพื อวางแผนจัดทา จัดหา พัฒนาสื อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี หรือ  

ไม่น่าสื อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ หรือ  
ไม่น่าบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้  

 
บันทึกการพิจารณา 

ครูส่ารวจและรวบรวมข้อมูลเกี ยวกับสื อ นวัตกรรม เทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ น และบริบทของท้องถิ นที 
เป็นปัจจุบัน เพื อวางแผนจัดท่า จัดหา พัฒนาสื อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ และน่า
สื อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้  น่าบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ นมาบูรณาการในการจัดการ
เรียนรู้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อหาและลักษณะของกิจกรรมการเรียนรู้  มีการประเมินคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของสื อ 
 
 
 
 
 



 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๕ ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการ 
                        ที่หลากหลาย  

ตัวบ่งชี้ท่ี ระดับคุณภาพ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๗.๕ ครูมีการวัดและประเมินผลที มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ด้วยวิธีการที หลากหลาย  
 

     

 
ประเด็นการพิจารณา  
               การวัดและประเมินผลที มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  
ระดับคุณภาพ 
 ระดับ                                                                     ค าอธิบายระดับคุณภาพ  

๕ ครูพัฒนาเครื องมือวัดและประเมินผลการเรียนที มีคุณภาพตามหลักการวัดและประเมินผลสอดคล้องกับ
ทุกมาตรฐานและตัวชี้วัด ตามกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ พร้อมทั้งจัดเก็บเครื องมือ 
อย่างเป็นระบบ  

วัดและประเมินผลพัฒนาการของผู้เรียนด้วยวิธีการและเครื องมือที หลากหลาย และตัดสิน 
ผลการเรียนรู้โดยพิจารณาคะแนนพัฒนาการ  

๔ ครูพัฒนาเครื องมือวัดและประเมินผลการเรียนที มีคุณภาพตามหลักการวัดและประเมิน 
ผลสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดตามกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เป็นส่วนใหญ่  

วัดและประเมินผลพัฒนาการของผู้เรียนด้วยวิธีการและเครื องมือที หลากหลาย และตัดสิน 
ผลการเรียนรู้โดยพิจารณาคะแนนพัฒนาการ  

๓ ครูพัฒนาเครื องมือวัดและประเมินผลการเรียนที มีคุณภาพตามหลักการวัดและประเมิน 
ผลสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดตามกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เป็นส่วนใหญ่  

วัดและประเมินผลพัฒนาการของผู้เรียน และตัดสินผลการเรียนรู้โดยพิจารณาคะแนนพัฒนาการ  
๒ ครูพัฒนาเครื องมือวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักการวัดและประเมินผล แต่เครื องมือส่วนใหญ่

ขาดความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดตามกิจกรรมการจัดการเรียนรู้  
วัดและประเมินผลพัฒนาการของผู้เรียน และตัดสินผลการเรียนรู้โดยพิจารณาคะแนนพัฒนาการ 

๑ ครูพัฒนาเครื องมือวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักการวัดและประเมินผล แต่เครื องมือส่วนใหญ่
ขาดความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดตามกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ หรือ  

ไม่วัดและประเมินผลพัฒนาการของผู้เรียน หรือตัดสินผลการเรียนรู้โดยไม่พิจารณาจากคะแนน
พัฒนาการ  

 
บันทึกการพิจารณา 

ครูพัฒนาเครื องมือวัดและประเมินผลการเรียนที มีคุณภาพตามหลักการวัดและประเมิน 
ผลสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดตามกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เป็นส่วนใหญ่  วัดและประเมินผลพัฒนาการของ
ผู้เรียนด้วยวิธีการและเครื องมือที หลากหลาย และตัดสินผลการเรียนรู้โดยพิจารณาคะแนนพัฒนาการ 
 
 
 
 



 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๖  ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและ 
                         คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค  

ตัวบ่งชี้ท่ี ระดับคุณภาพ 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๗.๖ ครูให้ค่าแนะน่า ค่าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้ง 
ด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค   

     

 
ประเด็นการพิจารณา  
        ๑. การให้ค่าแนะนา ค่าปรึกษาแก่ผู้เรียน  
        ๒. การแก้ไขปัญหาผู้เรียน 
 
ระดับคุณภาพ 
ระดับ                                                                    ค าอธิบายระดับคุณภาพ  

๕ ครูศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล มีการช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคล โดยให้ค่าแนะน่า ค่าปรึกษา และแก้ไข
ปัญหาของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ เป็นแบบอย่างที ดี รวมทั้งให้คาแนะนาชี้แนะแก่ผู้อื นได้  

ประสานความร่วมมือกับผู้เกี ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วย
ความเท่าเทียมกัน  

รายงานผลผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ผู้ปกครองทราบ  
๔ ครูศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล มีการช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคล โดยให้ค่าแนะน่า ค่าปรึกษา และแก้ไข

ปัญหาของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  
ประสานความร่วมมือกับผู้เกี ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วย

ความเท่าเทียมกัน  
รายงานผลผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ผู้ปกครองทราบ 

๓ ครูศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล มีการช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคล โดยให้ค่าแนะน่า ค่าปรึกษา และแก้ไข
ปัญหาของผู้เรียน  

ประสานความร่วมมือกับผู้เกี ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วย
ความเท่าเทียมกัน  

รายงานผลผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ผู้ปกครองทราบ  
๒ ครูศึกษาและช่วยเหลือผู้เรียน โดยให้ค่าแนะน่า ค่าปรึกษา และแก้ไขปัญหาของผู้เรียน แต่ไม่เน้นเป็น

รายบุคคล  
ประสานความร่วมมือกับผู้เกี ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิต  
รายงานผลผู้เรียนให้ผู้ปกครองทราบ  

๑ ครศูึกษาผู้เรียน แต่ให้ค่าแนะน่าค่าปรึกษา และแก้ไขปัญหาของผู้เรียนไม่ครอบคลุมและทั วถึง หรือ  
ไม่มีการประสานความร่วมมือกับผู้เกี ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน หรือ  
ไม่มีการรายงานผลผู้เรียนให้ผู้ปกครองทราบ  

บันทึกการพิจารณา 
ครูศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล มีการช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคล โดยให้ค่าแนะน่า ค่าปรึกษา และแก้ไข

ปัญหาของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  ประสานความร่วมมือกับผู้เกี ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนทั้งด้านการเรียน
และคุณภาพชีวิตด้วยความเท่าเทียมกัน  รายงานผลผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ผู้ปกครองทราบ 
 



 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๗ ครูมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผล 
                        ในการปรับการสอน 

ตัวบ่งชี้ท่ี ระดับคุณภาพ 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๗.๗ ครูมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที ตน
รับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน 

     

 
ประเด็นการพิจารณา  
    ๑. การศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้  
    ๒. การใช้ผลวิจัยในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 
ระดับคุณภาพ 
ระดับ  ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ ครูมีการศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้ และมีความรู้เกี ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน  
ท่าวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยปีละ ๑ เรื องในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที ตนรับผิดชอบ ผลงานเป็นแบบอย่างที ดี

และสามารถให้ค่าแนะนา ชี้แนะแก่ผู้อื นได้  
น่าผลจากการวิจัยในชั้นเรียนไปแก้ปัญหา และหรือพัฒนาผู้เรียน มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยและมีการ

แก้ปัญหา และหรือพัฒนาผู้เรียนโดยการวิจัยอย่างต่อเนื อง  
๔ ครูมีการศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้ และมีความรู้เกี ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน  

ท่าวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยปีละ ๑ เรื องในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที ตนรับผิดชอบ และสามารถให้คาแนะนา 
ชี้แนะแก่ผู้อื นได้  

น่าผลจากการวิจัยในชั้นเรียนไปแก้ปัญหา และหรือพัฒนาผู้เรียน มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย  
 

๓ ครูมีการศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้ และมีความรู้เกี ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน  
ท่าวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยปีละ ๑ เรื องในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที ตนรับผิดชอบ  
น่าผลจากการวิจัยในชั้นเรียนไปแก้ปัญหา และหรือพัฒนาผู้เรียน มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย  

๒ ครูมีการศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้ และมีความรู้เกี ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน  
ท่าวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยปีละ ๑ เรื องในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที ตนรับผิดชอบแต่ไม่น่าผลจากการวิจัยใน

ชั้นเรียนไปแก้ปัญหา และหรือพัฒนาผู้เรียน  
๑ ครูไม่มีการศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้เกี ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน หรือ  

ไม่ท่าวิจัยในชั้นเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที ตนรับผิดชอบ  
 
บันทึกการพิจารณา 

ครูมีการศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้ และมีความรู้เกี ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน  ท่าวิจัยในชั้นเรียนอย่าง
น้อยปีละ ๑ เรื องในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที ตนรับผิดชอบ  น่าผลจากการวิจัยในชั้นเรียนไปแก้ปัญหา และหรือพัฒนา
ผู้เรียน มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
 
 
 



 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๘  ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา  

ตัวบ่งชี้ท่ี ระดับคุณภาพ 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๗.๘  ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที ดี และเป็นสมาชิกที ดีของ
สถานศึกษา 

     

 
ประเด็นการพิจารณา  
๑. การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที ดีและการเป็นสมาชิกที ดีของสถานศึกษา มีพฤติกรรม ดังนี้  
๒. การยึดมั นและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที ตนนับถือ  
๓. การยึดมั นและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  
๔. การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที ดีในการดาเนินชีวิต ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม  
๕. การพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ  
๖. การมีความรับผิดชอบต่อหน้าที ที ได้รับมอบหมาย  
๗. การให้ความร่วมมือในกิจกรรมของสถานศึกษา  
๘. การมีความรักสามัคคีในหมู่คณะ  
๙. การร่วมปกป้องและรักษาชื อเสียงของสถานศึกษา 
 
ระดับคุณภาพ 
ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ 
 

ครูมีคุณลักษณะและด่าเนินการครบ ๘ ข้อ และมีร่องรอยหลักฐานชัดเจน สามารถตรวจสอบได้  
 ๔ ครูมีคุณลักษณะและด่าเนินการ ๗ ข้อ และมีร่องรอยหลักฐานชัดเจน สามารถตรวจสอบได้  
 ๓ 

 
ครูมีคุณลักษณะและด่าเนินการ ๖ ข้อ และมีร่องรอยหลักฐานชัดเจน สามารถตรวจสอบได  
 ๒ ครูมีคุณลักษณะและด่าเนินการ ๔-๕ ข้อ และมีร่องรอยหลักฐานชัดเจน สามารถตรวจสอบได้  
 ๑ 

 
ครูมีคุณลักษณะและด่าเนินการ ๑-๓ ข้อ และมีร่องรอยหลักฐานชัดเจน สามารถตรวจสอบได้  
 บันทึกการพิจารณา 

ครูมีคุณลักษณะและด่าเนินการครบ ๘ ข้อ และมีร่องรอยหลักฐานชัดเจน สามารถตรวจสอบได้  จากการ
การสอบถาม/การสัมภาษณ์  คร ูผู้บริหาร ผู้เรียน และผู้ที เกี ยวข้อง  การสังเกตจากการสังเกต   และการตรวจ
เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการปฏิบัติงาน หรือข้อมูลเชิงประจักษ์  
- รายงานผลการปฏิบัติหน้าที   
- ผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที ตามมาตรฐานต่าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะต่าแหน่ง  
- ทะเบียนประวัติ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๙ ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลาเต็มความสามารถ  

ตัวบ่งชี้ท่ี ระดับคุณภาพ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๗.๙ ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที ได้รับมอบหมายเต็มเวลาเต็ม
ความสามารถ  

     

 



 

  ประเด็นการพิจารณา  
   ๑. การจัดการเรียนการสอนตามวิชาที ได้รับมอบหมายเต็มเวลา  
   ๒. การจัดการเรียนการสอนตามวิชาที ได้รับมอบหมายเต็มความสามารถ  

  ระดับคุณภาพ 
ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ 
 

ครูปฏิบัติงานสอนตามกลุ่มสาระที ได้รับมอบหมายครบตามเวลาที ก่าหนดร้อยละ ๑๐๐  
มีการเตรียมการสอน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามที หลักสูตรก่าหนด 

ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื อง เป็นต้นแบบหรือแบบอย่างที ดี สามารถให้ค่าชี้แนะ 
แนะน่าแก่ผู้อื นได้  

ส่งเสริมผู้เรียนจนได้รับรางวัลระดับสานักงานเขตพ้ืนที การศึกษาข้ึนไป  

๔ ครูปฏิบัติงานสอนตามกลุ่มสาระที ได้รับมอบหมายครบตามเวลาที ก่าหนดร้อยละ ๑๐๐   
มีการเตรียมการสอน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามที หลักสูตร 

ก่าหนด ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื อง สามารถให้คาชี้แนะ แนะน่าแก่ผู้อื นได้ 

๓ 
 

ครูปฏิบัติงานสอนตามกลุ่มสาระที ได้รับมอบหมายครบตามเวลาที ก่าหนดร้อยละ ๑๐๐   
มีการเตรียมการสอน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามหลักสูตร 

ก่าหนด ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื อง 
 ๒ ครูปฏิบัติงานสอนตามกลุ่มสาระที ได้รับมอบหมายไม่ครบตามเวลาที ก่าหนดหรือ  

มีการเตรียมการสอน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียนตามที หลักสูตรก่าหนด ปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเป็นบางครั้ง  

๑ 
 

ครูปฏิบัติงานสอนตามกลุ่มสาระที ได้รับมอบหมายไม่ครบตามเวลาที ก่าหนด หรือ  
มีการเตรียมการสอน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียนตามที หลักสูตรก่าหนด  

      แต่ไม่ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  
   

บันทึกการพิจารณา 
ครูปฏิบัติงานสอนตามกลุ่มสาระที ได้รับมอบหมายครบตามเวลาที ก่าหนดร้อยละ ๑๐๐   มีการเตรียมการ

สอน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามที หลักสูตรก่าหนด ปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื อง สามารถให้คาชี้แนะ แนะน่าแก่ผู้อื นได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      



 

สรุปผล มาตรฐานที่ ๗  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
ระดับคุณภาพ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๗.๑ ครูมีการก่าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะและคุณลักษณะที พึงประสงค์ 

     

๗.๒ ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวาง
แผนการจัดการเรียนรู้ เพื อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

     

๗.๓ ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา 

     

๗.๔ ครูใช้สื อและเทคโนโลยีที เหมาะสมผนวกกับการน่าบริบทและ 
ภูมิปัญญาของท้องถิ น มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

     

๗.๕ ครูมีการวัดและประเมินผลที มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ด้วยวิธีการ ที หลากหลาย 

     

๗.๖ ครูให้ค่าแนะน่า ค่าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียน 
ทั้งด้านการเรียนและ คุณภาพชีวิต ด้วยความเสมอภาค 

     

๗.๗ ครูมีการศึกษา วิจัย และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวชิาที ตนรบัผิดชอบ 
และใช้ผลในการปรับการสอน 

     

๗.๘ ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที ดี และเป็นสมาชิกที ดี 

ของสถานศึกษา 

     

๗.๙ ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที ได้รับมอบหมายเต็มเวลา  

เต็มความสามารถ 

     

                                         รวม ๑๐ ๒๐ ๖   
                                         เฉลี่ย ๔.๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 



 

มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด ประสิทธิผล  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๘.๑   ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มท่ีเน้นการพัฒนาผู้เรียน  
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ระดับคุณภาพ 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๘.๑  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น่า และความคิดริเริ มที เน้นการพัฒนา
ผู้เรียน  
 

     

 
ประเด็นการพิจารณา  
๑. ความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ เพื อนามาใช้ในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน  
๒. ความสามารถในการแสดงทิศทางของการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในอนาคต ที สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษาและชุมชน  
๓. การคิดริเริ ม เทคนิค วิธีการใหม่ ๆ มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
๔. การกระตุ้นครูและบุคลากรให้ร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 
ระดับคุณภาพ 
ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ 
 

ผู้บริหารมีคุณลักษณะตามรายการและด่าเนินการครบ ๔ ข้อ และมีร่องรอยหลักฐานชัดเจน สามารถตรวจสอบ
ได้  

๔ ผู้บริหารมีคุณลักษณะตามรายการและด่าเนินการ ๓ ข้อและมีร่องรอยหลักฐานชัดเจน สามารถตรวจสอบได้  
 ๓ 

 
ผู้บริหารมีคุณลักษณะตามรายการและด่าเนินการ ๒ ข้อ และมีร่องรอยหลักฐานชัดเจนสามารถตรวจสอบได้  
 ๒ ผู้บริหารมีคุณลักษณะตามรายการและด่าเนินการ ๑ ข้อ และมีร่องรอยหลักฐานชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ 
 ๑ 

 
ผู้บริหารมีคุณลักษณะแต่ละข้อรายการไม่ชัดเจน  
  

บันทึกการพิจารณา 
ผู้บริหารมีคุณลักษณะตามรายการและด่าเนินการครบ ๔ ข้อ และมีร่องรอยหลักฐานชัดเจน สามารถ

ตรวจสอบได้  การตรวจเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย  แผนปฏิบัติการประจ่าปี โครงการ/กิจกรรม บันทึกการประชุม 
ค่าสั งการปฏิบัติงานของโรงเรียน  สมุดนิเทศ สมุดเยี ยมของโรงเรียน  รายงานการประเมินภายนอกของ สมศ. รายงาน
ประจ่าปีของโรงเรียน  แฟ้มประกาศนียบัตร /รางวัลต่าง 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๘.๒ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัย 
                      เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ  

ตัวบ่งชี้ท่ี ระดับคุณภาพ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๘.๒  ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการ
ประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ  
 
 

     

 



 

ประเด็นการพิจารณา  
๑. การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม  
๒. การใช้ข้อมูลผลการประเมินและผลการวิจัยในการพัฒนาหรือปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ 
 

ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี ยวข้องทุกฝ่าย ประกอบด้วย คร ูผู้เรียน 
ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานอื นได้รับรู้และให้ข้อมูลสารสนเทศ  
ให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ รวมทั้งเป็นแบบอย่างที ดี สามารถให้คาแนะนา ชี้แนะแก่ผู้บริหาร
สถานศึกษาอื น ๆ ได้  

เสนอและเลือกแนวทางประกอบการตัดสินใจ ก่าหนดนโยบายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
อย่างรอบด้าน และดาเนินการติดตามตรวจสอบ และปรับปรุงพัฒนา โดยใช้ข้อมูลผลการประเมิน หรือ
ผลการวิจัย ในการบริหารจัดการศึกษา ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปของจ่านวนโครงการ/กิจกรรมตามแผน  

๔ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี ยวข้องทุกฝ่าย ประกอบด้วย คร ูผู้เรียน 
ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานอื นได้รับรู้และให้ข้อมูลสารสนเทศ ให้ความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะ สามารถให้ค่าแนะน่า ชี้แนะแก่ผู้บริหารสถานศึกษาอื น ๆ ได้  

เสนอและเลือกแนวทางประกอบการตัดสินใจ ก่าหนดนโยบายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
และดาเนินการติดตามตรวจสอบ และปรับปรุงพัฒนา โดยใช้ข้อมูลผลการประเมิน หรือผลการวิจัย ในการ
บริหารจัดการศึกษา ร้อยละ ๗๐ – ๗๙  ขึ้นไปของจ่านวนโครงการ/กิจกรรมตามแผน  

๓ 
 

ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี ยวข้องทุกฝ่าย ประกอบด้วย คร ูผู้เรียน 
ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานอื นได้รับรู้และให้ข้อมูลสารสนเทศ ให้ความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะ  

เสนอและเลือกแนวทางประกอบการตัดสินใจ ก่าหนดนโยบายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
และด่าเนินการติดตามตรวจสอบ และปรับปรุงพัฒนา โดยใช้ข้อมูลผลการประเมิน หรอืผลการวิจัย ในการ
บริหารจัดการศึกษา ร้อยละ ๖๐ –๖๙ ขึ้นไปของจ่านวนโครงการ/กิจกรรมตามแผน  
 

๒ 
 

ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี ยวข้องทุกฝ่าย ประกอบด้วย คร ูผู้เรียน 
ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานอื นได้รับรู้และให้ข้อมูลสารสนเทศ ให้ความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะ  

เสนอและเลือกแนวทางประกอบการตัดสินใจ ก่าหนดนโยบายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
และด่าเนินการติดตามตรวจสอบ และปรับปรุงพัฒนา โดยใช้ข้อมูลผลการประเมิน หรือผลการวิจัย ในการ
บริหารจัดการศึกษา ร้อยละ ๕๐-๕๙ ขึ้นไปของจ่านวนโครงการ/กิจกรรมตามแผน 

๑ 
 

ผู้บริหารไม่ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม หรือ  
เสนอและเลือกแนวทางประกอบการตัดสินใจ ก่าหนดนโยบายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

และด่าเนินการติดตามตรวจสอบ และปรับปรุงพัฒนา โดยใช้ข้อมูลผลการประเมิน หรือผลการวิจัย ในการ
บริหารจัดการศึกษา น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของจ่านวนโครงการ/กิจกรรมตามแผน  

 
บันทึกการพิจารณา 

ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี ยวข้องทุกฝ่าย ประกอบด้วย ครู ผู้เรียน 
ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานอื นได้รับรู้และให้ข้อมูลสารสนเทศ ให้ความคิดเห็นและ



 

ข้อเสนอแนะ สามารถให้ค่าแนะน่า ชี้แนะแก่ผู้บริหารสถานศึกษาอื นๆ ได้  เสนอและเลือกแนวทางประกอบการ
ตัดสินใจ ก่าหนดนโยบายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน และดาเนินการติดตามตรวจสอบ และปรับปรุง
พัฒนา โดยใช้ข้อมูลผลการประเมิน หรือผลการวิจัย ในการบริหารจัดการศึกษา ร้อยละ ๗๐ – ๗๙  ขึ้นไปของ
จ่านวนโครงการ/กิจกรรมตามแผน  และจากการตรวจหลักฐาน  แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา  
- แผนปฏิบัติการประจ่าปี โครงการ/กิจกรรม  
- รายงานโครงการฯ  
- รายงานประจ่าปีของโรงเรียน  
- รายงานการประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด  
- รายงานการประเมินคุณภาพโดยหน่วยงานภายนอก  
- ค่าสั งของโรงเรียน บันทึกการประชุมของโรงเรียน  
- หนังสือติดต่อประสานงาน สถิติการใช้ห้องสมุด สถิติการยืมหนังสือ วารสาร รายงานการวิจัย  
- หลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ หลักฐานการเรียนรู้ของผู้เรียน  
- สมุดเยี ยม สมุดนิเทศ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๘.๓ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ 
                       ในแผนปฏิบัติการ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ระดับคุณภาพ 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๘.๓ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที 
ก่าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ   
 
 

     

 
ประเด็นการพิจารณา  
                        การบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที ก่าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ่าปี  
ระดับคุณภาพ 
ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ 
 

ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที ก่าหนดไว้ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ของจ่านวน
โครงการ/กิจกรรม ที ก่าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ่าปี  
 ๔ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที ก่าหนดไว้ ร้อยละ ๗๐-๗๙ ของจ่านวน
โครงการ/กิจกรรม ที ก่าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ่าปี  
 ๓ 

 
ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที ก่าหนดไว้ ร้อยละ ๖๐-๖๙ ของจ่านวน
โครงการ/กิจกรรม ที ก่าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ่าปี  
 ๒ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที ก่าหนดไว้ ร้อยละ ๕๐-๕๙ ของจ่านวน
โครงการ/กิจกรรม ที ก่าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ่าปี  
 ๑ 

 
ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที ก่าหนดไว้ น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของจ่านวน
โครงการ/กิจกรรม ที ก่าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ่าปี  
  

 



 

บันทึกการพิจารณา 
ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที ก่าหนดไว้ ร้อยละ ๗๐-๗๙ ของจ่านวน

โครงการ/กิจกรรม ที ก่าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ่าปี   ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามที ก่าหนดไว้ ร้อยละ ๗๐-๗๙ ของจ่านวนโครงการ/กิจกรรม ที ก่าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ่าปี  
- แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
- แผนปฏิบัติการประจาปี โครงการ/กิจกรรม  
- รายงานโครงการฯ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๘.๔  ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ระดับคุณภาพ 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๘.๔ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจาย
อ่านาจ 

     

 
ประเด็นการพิจารณา  
๑. แผนงาน โครงงาน หรือกิจกรรม ที ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร  
๒. การด่าเนินงานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร  
๓. การมอบหมายงาน  
๔. การน่าผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงงาน 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้พร้อมรับการกระจาย
อ่านาจครอบคลุมงานทั้ง ๔ ด้านของสถานศึกษา 

มีการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรด้วยวิธีการที หลากหลาย 
มีการมอบหมายงานหรือกระจายงานของสถานศึกษาท้ัง ๔ ด้าน ให้ครูและบุคลากรรับผิดชอบอย่าง

เท่าเทียมกัน ตามความสามารถและความถนัดหรือสนใจ 
มีการนิเทศติดตาม ประเมินการด่าเนินงานตามกิจกรรมและระยะเวลาที ก่าหนดในแผนงาน โครงการ 

ครบถ้วน 
มีการน่าผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรอย่างต่อเนื อง

ติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ ปี 
๔ สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้พร้อมรับการกระจาย

อ่านาจครอบคลุมงานทั้ง ๔ ด้านของสถานศึกษา  
มีการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรด้วยวิธีการที หลากหลาย  
มีการนิเทศติดตาม ประเมินการด่าเนินงานตามกิจกรรมและระยะเวลาที ก่าหนดในแผนงาน โครงการ 

ครบถ้วน  
มีการมอบหมายงานหรือกระจายงานของสถานศึกษาท้ัง ๔ ด้าน ให้ครูและบุคลากรรับผิดชอบอย่าง

เท่าเทียมกัน ตามความสามารถและความถนัดหรือสนใจ  
มีการน่าผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรอย่างต่อเนื อง

ติดต่อกัน ๒ ปี 
 



 

 
ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๓ สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้พร้อมรับการกระจาย
อ่านาจครอบคลุมงานทั้ง ๔ ด้านของสถานศึกษา  

มีการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรด้วยวิธีการที หลากหลาย  
มีการมอบหมายงานของสถานศึกษา ๔ ด้าน ให้ครูและบุคลากรรับผิดชอบ  
มีการนิเทศติดตาม ประเมินการด่าเนินงานตามกิจกรรมและระยะเวลาที ก่าหนดในแผนงาน โครงการ 

เป็นส่วนใหญ่  
มีการนาผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรอย่างต่อเนื อง

ติดต่อกัน ๒ ปี 
๒ สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้พร้อมรับ 

การกระจายอ่านาจครอบคลุมงานทั้ง ๔ ด้านของสถานศึกษา  
มีการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร  
มีการมอบหมายงานหรือกระจายงานของสถานศึกษา ให้ครูและบุคลากรรับผิดชอบ  

     (ตามที ผู้บริหารเห็นชอบ)ไม่เท่ากัน  
การนิเทศติดตาม ประเมินการด่าเนินงานตามกิจกรรมและตามระยะเวลาที ก่าหนดในแผนงาน 

โครงการ  
มีการน่าผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรแต่ไม่ต่อเนื อง 

๑ สถานศึกษาไม่มีแผนงาน โครงการหรือกิจกรรมที ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้พร้อมรับ 
การกระจายอ่านาจ หรือ  

มีการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรด้วยวิธีการซ้่า ๆ กันเพียง ๑ วิธ ีมีการมอบหมายงานหรือ
กระจายงานของสถานศึกษา ให้ครูและบุคลากรรับผิดชอบ(ตามที ผู้บริหารเห็นชอบ) ไม่เท่ากัน หรือ  

การนิเทศติดตาม ประเมินการดาเนินงานตามกิจกรรมไม่เป็นไปตามระยะเวลา ที ก่าหนดในแผนงาน 
โครงการ หรือ  

ไม่มีการน่าผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร  
 
บันทึกการพิจารณา 

 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ่านาจ
ครอบคลุมงานทั้ง ๔ ด้านของสถานศึกษา  มีการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรด้วยวิธีการที หลากหลาย มีการ
มอบหมายงานหรือกระจายงานของสถานศึกษาท้ัง ๔ ด้าน ให้ครูและบุคลากรรับผิดชอบอย่างเท่าเทียมกัน ตาม
ความสามารถและความถนัดหรือสนใจ  มีการนิเทศติดตาม ประเมินการด่าเนินงานตามกิจกรรมและระยะเวลาที 
ก่าหนดในแผนงาน โครงการ ครบถ้วน มีการน่าผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงการพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรอย่างต่อเนื องติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ ปี  จากหลักฐานอ้างอิง 
- แผนปฏิบัติการประจ่าปี โครงการ กิจกรรม  
- บันทึกการประชุม ค่าสั งการปฏิบัติงานของโรงเรียน สมุดนิเทศ  
- รายงานการประเมินภายนอกของ สมศ.  
- รายงานประจ่าปีของโรงเรียน  
- แฟ้มสะสมงานของครู แฟ้มภาพถ่ายของโรงเรียน วีดิทัศน์รายงานการด่าเนินงานของโรงเรียน  
- ป้าย แผนภูมิการจัดโครงสร้างองค์กร ป้ายแสดงแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ป้ายนิเทศติดตามกากับงาน 
 



 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๘.๕ นักเรียนผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี ระดับคุณภาพ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๘.๕ นักเรียนผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา      

ประเด็นการพิจารณา  
                 ความพึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ต่อผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ 

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
๕ นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน รวมเฉลี ยมากกว่าร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจการบริหารจัดการศึกษาทั้ง 

๔ ด้านของสถานศึกษา  
๔ นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน รวมเฉลี ย ร้อยละ ๗๐ – ๗๙.๙๙ มีความพึงพอใจการบริหารจัดการศึกษา

ทั้ง ๔ ด้านของสถานศึกษา  
๓ นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน รวมเฉลี ยร้อยละ ๖๐ – ๖๙.๙๙ มีความพึงพอใจการบริหารจัดการศึกษา

ทั้ง ๔ ด้านของสถานศึกษา  
๒ นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน รวมเฉลี ย ร้อยละ ๕๐– ๕๙.๙๙ มีความพึงพอใจการบริหารจัดการศึกษา

ทั้ง ๔ ด้านของสถานศึกษา  
๑ นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน รวมเฉลี ยน้อยกว่าร้อยละ ๕๐ มีความพึงพอใจการบริหารจัดการศึกษาทั้ง 

๔ ด้านของสถานศึกษา  
 
บันทึกการพิจารณา 

นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน รวมเฉลี ย ร้อยละ ๗๐ – ๗๙.๙๙ มีความพึงพอใจการบริหารจัดการศึกษาทั้ง ๔ 
ด้านของสถานศึกษา  สังเกตจาก 
แผนปฏิบัติการประจาปี โครงการ กิจกรรม  
- บันทึกการประชุม คาสั งการปฏิบัติงานของโรงเรียน หนังสือเชิญประชุม  
- สมุดนิเทศ สมุดเยี ยม  
- รายงานการประเมินภายนอกของ สมศ.  
- รายงานประจ่าปีของโรงเรียน  
- แฟ้มสะสมงานของครู แบบประเมินความพึงพอใจ  

- รูปภาพ สมุดภาพกิจกรรมของโรงเรียน วิดิทัศน์รายงานผลการดาเนินงานของโรงเรียน 
 
ตัวบ่งชี้ ๘.๖ ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการ และเอาใจใส่การจัดการศึกษา 
                    เต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

ตัวบ่งชี้ท่ี ระดับคุณภาพ 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๘.๖ ผู้บริหารให้ค่าแนะน่า ค่าปรึกษาทางวิชาการ และเอาใจใส่การจัดการศึกษา
เต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

     

ประเด็นการพิจารณา  
      ๑. การให้ค่าแนะน่า ค่าปรึกษาทางวิชาการ และการเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพ  
      ๒. การบริหารจัดการศึกษาเต็มเวลา 
 



 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ ผู้บริหารสามารถให้ค่าแนะน่า ค่าปรึกษาทางวิชาการ ประกอบด้วย การพัฒนาและการใช้หลักสูตร
สถานศึกษา การจัดการเรียนรู้ การสร้าง พัฒนาและการเลือกใช้สื อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
การเรียนรู้ การวิจัยเพื อพัฒนาการเรียนรู้  

เอาใจใส่การจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยมีการติดตามก่ากับ ประเมินและน่าผลการประเมินไป
พัฒนาหรือปรับปรุงอย่างต่อเนื อง รวมทั้งเป็นแบบอย่างที ดี สามารถให้ค่าแนะน่า ชี้แนะแก่ผู้บริหาร
สถานศึกษาอื น ๆ ได้ ตามความสามารถท้ังในและนอกเวลาท่าการ  

๔ ผู้บริหารสามารถให้ค่าแนะน่า ค่าปรึกษาทางวิชาการท้ังการพัฒนาและการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
การจัดการเรียนรู้ การสร้าง การพัฒนาและการเลือกใช้สื อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
การวิจัยเพื อพัฒนาการเรียนรู้  

เอาใจใส่การจดัการศึกษาของสถานศึกษาโดยมีการติดตามก่ากับ ประเมินและน่าผลการประเมินไปพัฒนา
หรือปรับปรุงอย่างต่อเนื องตามภารกิจ อย่างเต็มความสามารถและเต็มเวลาท่าการ  

๓ ผู้บริหารสามารถให้คาแนะน่า ค่าปรึกษาทางวิชาการท้ังการพัฒนาและการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
การจัดการเรียนรู้ การสร้าง การพัฒนาและการเลือกใช้สื อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
การวิจัยเพื อพัฒนาการเรียนรู้  

เอาใจใส่การจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยมีการติดตามก่ากับ ประเมินและน่าผลการ 
ประเมินไปพัฒนาหรือปรับปรุงตามภารกิจอย่างเต็มความสามารถและเต็มเวลาท่าการ  

๒ ผู้บริหารสามารถให้ค่าแนะน่า ค่าปรึกษาทางวิชาการเกี ยวกับการพัฒนาและการใช้หลักสูตร
สถานศึกษา การจัดการเรียนรู้ การสร้าง การพัฒนาและการเลือกใช้สื อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ การวิจัยเพื อพัฒนาการเรียนรู้  

เอาใจใส่การจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยมีการติดตามก่ากับ ประเมินและน่าผลการประเมินไป
พัฒนาหรือปรับปรุงตามภารกิจ อย่างเต็มความสามารถและเต็มเวลาท่าการในบางเรื อง  

๑ ผู้บริหารสามารถให้ค่าแนะน่า ค่าปรึกษาทางวิชาการในบางเรื องเกี ยวกับการพัฒนาและการใช้
หลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้ การสร้าง การพัฒนาและการเลือกใช้สื อการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ การวิจัยเพื อพัฒนาการเรียนรู้ หรือ  

ขาดการติดตามก่ากับ ประเมินและน่าผลการประเมินไปพัฒนาหรือปรับปรุง  
 
บันทึกการพิจารณา 

ผู้บริหารสามารถให้ค่าแนะน่า ค่าปรึกษาทางวิชาการท้ังการพัฒนาและการใช้หลักสูตรสถานศึกษา การ
จัดการเรียนรู้ การสร้าง การพัฒนาและการเลือกใช้สื อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การวิจัยเพื อ
พัฒนาการเรียนรู้  เอาใจใส่การจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยมีการติดตามก่ากับ ประเมินและน่าผลการประเมินไป
พัฒนาหรือปรับปรงุอย่างต่อเนื องตามภารกิจ อย่างเต็มความสามารถและเต็มเวลาท่าการ  สังเกตจาก 
- ผลงานที ปรากฏตามสภาพจริงที แสดงถึงความสามารถในการให้ค่าแนะนา ค่าปรึกษาทางวิชาการ ความเอาใจใส่ใน
การจัดการศึกษาของโรงเรียน  
- แผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาประจ่าปี  
- แผนปฏิบัติการประจ่าปี โครงการ/กิจกรรม  
- รายงานโครงการฯ รายงานประจ่าปีของโรงเรียน  
- รายงานการประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด  
- รายงานการประเมินคุณภาพโดยหน่วยงานภายนอก  



 

- ค่าสั งของโรงเรียน บันทึกการประชุมของโรงเรียน  
- แฟ้มผลงาน รูปถ่าย สมุดเยี ยม สมุดนิเทศ 
- ครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้แทนชุมชน 
 
สรุปผล มาตรฐานที่ ๘  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
ระดับคุณภาพ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๘.๑ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น่า และความคิดริเริ มที เน้นการพัฒนาผู้เรียน               

๘.๒ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูล ผลการประเมินหรือ 
ผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการบริหารจัดการ 

     

๘.๓ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที 
ก่าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 

     

๘.๔ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจาย
อ่านาจ 

     

๘.๕ นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจ ผลการบริหารการจัดการศึกษา      

๘.๖ ผู้บริหารให้ค่าแนะน่า ค่าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัด
การศึกษา เต็มศักยภาพและเต็มเวลา  

     

                                         รวม ๕ ๒๐    

                                         เฉลี่ย ๔.๑๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ 
                        อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีระเบียบก าหนด 

ตัวบ่งชี้ท่ี ระดับคุณภาพ 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที ตามที ระเบียบก่าหนด      

 
ประเด็นการพิจารณา  
๑. คณะกรรมการสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที ตามที ระเบียบก่าหนด  
๒. คณะกรรมการสถานศึกษาได้ปฏิบัติหน้าที  ดังนี้  
     ๒.๑ มีองค์ประกอบและการได้มาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่า
ด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๒  
      ๒.๒ คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ่าปีของสถานศึกษา  
      ๒.๓ คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นในการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และท้องถิ น 
      ๒.๔ คณะกรรมการสถานศึกษาแต่งตั้งที ปรึกษาและหรือคณะอนุกรรมการเพื อดาเนินงานตามระเบียบ  
      ๒.๕ คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบรายงานผลการดาเนินงานประจ่าปีของสถานศึกษาก่อนเสนอ
ต่อสาธารณชน  
      ๒.๖ คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ สนับสนุนเกี ยวกับการระดมทรัพยากรเพื อการศึกษา 
รวมทั้งบ่ารุงรักษาและจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา  
      ๒.๗ คณะกรรมการสถานศึกษารับทราบ และให้ข้อเสนอแนะเกี ยวกับการจัดระบบและการด่าเนินการ 
ตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
     ๒.๘ คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ ให้คาปรึกษาในการส่งเสริมความเข้มแข็งในชุมชนและ
สร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานอื น ๆ ในชุมชนและท้องถิ น  
     ๒.๙ คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็น เสนอแนะ ให้คาปรึกษาในการจัดทานโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา
ของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนของกระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน สานักงานเขตพ้ืนที การศึกษา รวมทั้งความต้องการของชุมชนและท้องถิ น  
     ๒.๑๐ คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็น เสนอแนะ ให้คาปรึกษาในการออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ 
แนวปฏิบัติในการดาเนินงานด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษาตามกฎ ระเบียบหรือประกาศที ก่าหนด  
     ๒.๑๑ คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะเกี ยวกับการจัดตั้งและการใช้จ่ายงบประมาณของ
สถานศึกษา  
     ๒.๑๒ คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในการออกระเบียบ และแนวปฏิบัติเกี ยวกับการ
บริหารการเงินและการจัดหารายได้จากทรัพย์สินของสถานศึกษา  
 
ระดับคุณภาพ 
ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ มีการด่าเนินการตามประเด็นการพิจารณาข้อ ๑ และได้ปฏิบัติหน้าที ตามประเด็นการพิจารณาข้อ ๒ ได้
ครบถ้วนทั้ง ๑๒ ข้อ และมีร่องรอยหลักฐานชัดเจน สามารถตรวจสอบได้  



 

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ มีการด่าเนินการตามประเด็นการพิจารณาข้อ ๑ และได้ปฏิบัติหน้าที ตามประเด็นการพิจารณาข้อ ๒ ได้จาน

วน ๑๐ – ๑๑ ข้อ และมีร่องรอยหลักฐานชัดเจน สามารถตรวจสอบได้  
๓ มีการด่าเนินการตามประเด็นการพิจารณาข้อ ๑ และได้ปฏิบัติหน้าที ตามประเด็นการพิจารณาข้อ ๒ ได้จาน

วน ๘-๙ ข้อ และมีร่องรอยหลักฐานชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ 
๒ มีการด่าเนินการตามประเด็นการพิจารณาข้อ ๑ และได้ปฏิบัติหน้าที ตามประเด็นการพิจารณาข้อ ๒ 

ได้จานวน ๖-๗ ข้อ และมีร่องรอยหลักฐานชัดเจน สามารถตรวจสอบได้  
๑ มีการด่าเนินการตามประเด็นการพิจารณาข้อ ๑ และได้ปฏิบัติหน้าที ตามประเด็นการพิจารณาข้อ ๒ 

ได้ต ่ากว่า ๕ ข้อ และมีร่องรอยหลักฐานชัดเจน สามารถตรวจสอบได้  
 
บันทึกการพิจารณา 

มีการด่าเนินการตามประเด็นการพิจารณาข้อ ๑ และได้ปฏิบัติหน้าที ตามประเด็นการพิจารณาข้อ ๒ ได้
ครบถ้วนทั้ง ๑๒ ข้อ และมีร่องรอยหลักฐานชัดเจน สามารถตรวจสอบได้  จากการตรวจเอกสาร 
- แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
- แผนปฏิบัติการประจ่าปี โครงการ/กิจกรรม  
- บันทึกรายงานการประชุม ค่าสั งต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง  
- ผลการรายงานประจ่าปีของโรงเรียน  
- ผลการสัมภาษณ์ฯ เอกสารหลักฐานอื นๆ เช่น ภาพถ่าย แผ่นพับ แถบวิดีทัศน์  
- ป้ายต่างๆ ที เกี ยวข้อง เช่น ป้ายจัดโครงสร้างองค์กร 
- การสอบถาม การสัมภาษณ์ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน และผู้มี
ส่วนเกี ยวข้อง 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษากากับ ติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการด าเนินงานของ  
                      สถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

ตัวบ่งชี้ท่ี ระดับคุณภาพ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษาก่ากับ ติดตาม ดูแล และขับเคลื อนการด่าเนินงาน
ของสถานศึกษาให้บรรลุผลส่าเร็จตามเป้าหมาย 
 

     

ประเด็นการพิจารณา  
๑. คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการก่าหนดเอกลักษณ์ นโยบายและแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
    ของสถานศึกษา  
๒. คณะกรรมการสถานศึกษามีการก่ากับ ติดตาม การด่าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
     ของสถานศึกษา  
๓. คณะกรรมการสถานศึกษาเสนอแนวทางและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านวิชาการ  
    ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั วไปของสถานศึกษา  
๔. คณะกรรมการสถานศึกษาเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนตลอดจนประสานงาน 
     กับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ น  
๕. คณะกรรมการสถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กทุกคนในเขตบริการได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 



 

     อย่างทั วถึงและมีคุณภาพ  
๖. สถานศึกษามีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาอย่างน้อย ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง และมีการรายงานผล 
     การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัดทราบ  
๗. สถานศึกษามีการส่ารวจความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาต่อผลการด่าเนินงานของสถานศึกษา  
๘. คณะกรรมการสถานศึกษาส่งเสริมให้มีระบบการติดตาม ดูแลช่วยเหลือนักเรียนในการพิทักษ์สิทธิเด็ก 
    ดูแลเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส และเด็กที มีความสามารถพิเศษให้ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  
๙. คณะกรรมการสถานศึกษาให้ข้อเสนอแนะ ส่งเสริมสนับสนุนในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม  
    กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ น ฯลฯ เพื อเสริมสร้าง ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพ 
    การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 
ระดับคุณภาพ  
ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ มีการด่าเนินการตามประเด็นการพิจารณาครบถ้วนทั้ง ๙ ข้อ และมีร่องรอยหลักฐานชัดเจน สามารถ
ตรวจสอบได้  

๔ มีการด่าเนินการตามประเด็นการพิจารณาได้ ๘ ข้อ และมีร่องรอยหลักฐานชัดเจน สามารถตรวจสอบได้  
๓ มีการด่าเนินการตามประเด็นการพิจารณาได้ ๗ ข้อ และมีร่องรอยหลักฐานชัดเจน สามารถตรวจสอบได้  
๒ มีการด่าเนินการตามประเด็นการพิจารณาได้ ๖ข้อ และมีร่องรอยหลักฐานชัดเจน สามารถตรวจสอบได้  
๑ มีการด่าเนินการตามประเด็นการพิจารณาได้ต ่ากว่า ๖ ข้อ และมีร่องรอยหลักฐานชัดเจน สามารถ

ตรวจสอบได้  
 
บันทึกการพิจารณา 

มีการด่าเนินการตามประเด็นการพิจารณาครบถ้วนทั้ง ๙ ข้อ และมีร่องรอยหลักฐานชัดเจน สามารถ
ตรวจสอบได ้ การสอบถาม การสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง ผู้แทน
ชุมชน และผู้มีส่วนเกี ยวข้อง  และจากการตรวจเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการปฏิบัติงาน 
- แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
- แผนปฏิบัติการประจ่าปี  
- โครงการ/กิจกรรม บันทึกรายงานการประชุม ค่าสั งต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง  
- ผลการรายงานประจ่าปีของโรงเรียน  
- แบบส่ารวจความพึงพอใจ รายงานสรุปผลการส่ารวจความพึงพอใจ  
- ภาพถ่าย แผ่นพับ แถบวีดิทัศน์  
- ป้าย/บอร์ดกิจกรรมต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง เช่น 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๙.๓ ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 

ตัวบ่งชี้ท่ี ระดับคุณภาพ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๙.๓ ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา  
 

     
 
ประเด็นการพิจารณา  
๑. ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ดังต่อไปนี้  



 

    ๑) การก่าหนดแผนปฏิบัติงาน แผนกลยุทธ์ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายของสถานศึกษา  
    ๒) การก่าหนดจุดเน้นหรือความเชี ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา  
    ๓) การก่าหนดคุณภาพของผู้เรียน  
    ๔) โครงการ กิจกรรมของสถานศึกษา  
    ๕) การจัดและใช้แหล่งเรียนรู้หรือภูมิปัญญาท้องถิ น 
    ๖) การเสนอความต้องการพัฒนาหรือปรับปรุงด้านหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้  
    ๗) การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน  
    ๘) การกากับ ติดตามระบบการดูช่วยเหลือนักเรียน  
๒. ความพึงพอใจของผู้ปกครองและชุมชนต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
              
ระดับคุณภาพ 
ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในประเด็นการพิจารณาตามข้อ ๑ ทุกข้อ มีร่องรอยหลักฐานชัดเจน 
สามารถตรวจสอบได้ และ  

มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในระดับดีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ ๘๐ 
๔ ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในประเด็นการพิจารณาตามข้อ ๑ จานวน ๖-๗ ข้อ มีร่องรอยหลักฐาน

ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้  
มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในระดับดีขึ้นไปมากกว่า ร้อยละ ๘๐  

๓ ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในประเด็นการพิจารณาตามข้อ ๑ จานวน ๔-๕ ข้อ มีร่องรอยหลักฐาน
ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้  

มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในระดับดีขึ้นไปมากกว่า ร้อยละ ๘๐ 
๒ ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในประเด็นการพิจารณาตามข้อ ๑ จานวน 3 ข้อ มีร่องรอยหลักฐานชัดเจน 

สามารถตรวจสอบได้  
มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในระดับดีขึ้นไปมากกว่า ร้อยละ๘๐  

๑ ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในประเด็นการพิจารณาตามข้อ ๑ จานวน ๑ - ๒ ข้อ มีร่องรอยหลักฐาน
ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ หรือ  

มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในระดับดีขึ้นไปน้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ 
 
บันทึกการพิจารณา 

ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในประเด็นการพิจารณาตามข้อ ๑ ทุกข้อ มีร่องรอยหลักฐานชัดเจน สามารถ
ตรวจสอบได้ และ  มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในระดับดีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ ๘๐  จากการ
สอบถาม การสัมภาษณ์ผู้บริหาร คร ูผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้แทนชุมชน และผู้มีส่วนเกี ยวข้อง และ
การตรวจเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการปฏิบัติงาน 
- แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
- แผนปฏิบัติการประจ่าปี โครงการ/กิจกรรม ผลการรายงานประจาปีของโรงเรียน  
- แผนการจัดการเรียนรู้  
- เอกสารรายงานการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
- สมุดบันทึกการประชุมผู้ปกครอง สมุดบันทึกการประชุมภาคีเครือข่ายผู้ปกครอง บันทึกรายงานการประชุม คาสั ง
ต่างๆ ที เกี ยวข้อง  
- แบบส่ารวจความพึงพอใจ รายงานสรุปผลการส่ารวจความพึงพอใจ  



 

- หนังสือเชิญประชุม รายงานผลการประเมินกิจกรรม ฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ ทะเบียนการใช้แหล่งเรียนรู้  
- เอกสารหลักฐานที แสดงถึงระบบเครือข่ายผู้ปกครอง  
- ภาพถ่าย แผ่นพับ แถบวิดีทัศน์  
- ป้ายกิจกรรมต่างๆ ที เกี ยวข้อง เช่น ป้าย/บอร์ดการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน 
 
 สรุปผล มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ 
                         อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล  

ตัวบ่งชี้ท่ี ระดับคุณภาพ 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที ตามที ระเบียบ
ก่าหนด 

     

๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษาก่ากับ ติดตาม ดูแล และขับเคลื อน 
การด่าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลส่าเร็จตามเป้าหมาย 

     

๙.๓ ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา      

                                         รวม ๑๕     

                                         เฉลี่ย ๕.๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 
                          ผู้เรียนอย่างรอบด้าน  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 

ตัวบ่งชี้ท่ี ระดับคุณภาพ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ น      

 
ประเด็นการพิจารณา  
๑. คณะกรรมการจัดท่าหลักสูตรสถานศึกษา ประกอบด้วยผู้มีส่วนเกี ยวข้องทุกฝ่าย (คณะครู ผู้บริหาร  
กรรมการสถานศึกษา ผู้แทนชุมชน/ผู้ทรงคุณวุฒิ) และหลักสูตรผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา  
๒. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษามีองค์ประกอบครบถ้วนและสอดคล้องหลักสูตรแกนกลางฯ ตอบสนองเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์หรือจุดเน้นของสถานศึกษา และมีการก่าหนดเวลาเรียนเหมาะสมกับระดับชั้น  
๓. รายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพิ มเติมที จัดไว้ในหลักสูตรมีการจัดลาดับเนื้อหา สาระ ความยากง่าย  
ความซับซ้อนและมีการบูรณาการสภาพปัญหาและความต้องการของท้องถิ นสอดแทรกในรายวิชาอย่างเหมาะสม  
๔. มีการติดตามการใช้หลักสูตรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และสรุปผลทุกภาคเรียน  
๕. มีการทบทวนหลักสูตรสถานศึกษาทุกปีการศึกษาโดยใช้สรุปผลการติดตามการใช้หลักสูตร ผลการวิจัย 
    ชั้นเรียนของครูหรือผลงานวิจัยอื น ๆ ที เกี ยวข้อง  

     ระดับคุณภาพ 
ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ สถานศึกษาด่าเนินการได้ดีและครบทั้ง ๕ ข้อ และมีร่องรอยหลักฐานชัดเจน สามารถตรวจสอบได้  
๔ สถานศึกษาด่าเนินการได้ดี ๔ ข้อ และมีร่องรอยหลักฐานชัดเจน สามารถตรวจสอบได้  
๓ สถานศึกษาด่าเนินการได้ดี ๓ ข้อ และมีร่องรอยหลักฐานชัดเจน สามารถตรวจสอบได้  
๒ สถานศึกษาด่าเนินการได้ดี ๒ ข้อ และมีร่องรอยหลักฐานชัดเจน สามารถตรวจสอบได้  
๑ สถานศึกษาด่าเนินการได้ดี ๑ ข้อ และมีร่องรอยหลักฐานชัดเจน สามารถตรวจสอบได้  

 
บันทึกการพิจารณา 

สถานศึกษาด่าเนินการได้ดี ๔ ข้อ และมีร่องรอยหลักฐานชัดเจน สามารถตรวจสอบได้  จากการสอบถาม 
การสัมภาษณ์ผู้บริหาร คร ูคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน และผู้มีส่วนเกี ยวข้อง  และการตรวจ
เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการปฏิบัติงาน 
- หลักสูตรการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
- ขั้นตอนการจัดท่าหลักสูตร  
- การใช้หลักสูตรสถานศึกษา  
- การวิจัยและติดตามผลการใช้หลักสูตร  
- การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
- บันทึกการประชุม/คาสั ง/หลักฐานอื นที เกี ยวข้อง  
- ป้ายกิจกรรมต่างๆ ที เกี ยวข้อง เช่น ป้าย/บอร์ดการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน 
 
 



 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๐.๒ จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ  
                          และความสนใจ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ระดับคุณภาพ 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑๐.๒ จัดรายวิชาเพิ มเติมที หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด 
ความสามารถ  
และความสนใจ 
 

     

 
ประเด็นการพิจารณา  
๑. มีรายวิชาเพิ มเติมหลากหลายเพียงพอให้ผู้เรียนมีโอกาสเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ  
๒. รายวิชาเพิ มเติมมีเนื้อหา/สาระการเรียนรู้เหมาะสมตามโครงสร้างที จัดให้ผู้เรียนเรียน  
๓. ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนรายวิชาเพิ มเติมได้ตามความต้องการ  
๔. ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ที คาดหวังของรายวิชาเพิ มเติมตอบสนองจุดเน้นของสถานศึกษา  
๕. มีรายวิชาเพิ มเติมที มีการบูรณาการข้ามกลุ่มสาระอย่างน้อย ๒ รายวิชา 
    
  ระดับคุณภาพ 
ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ สถานศึกษาด่าเนินการได้ดีและครบทั้ง ๕ ข้อ และมีร่องรอยหลักฐานชัดเจน สามารถตรวจสอบได้  
๔ สถานศึกษาด่าเนินการได้ดี ๔ ข้อ และมีร่องรอยหลักฐานชัดเจน สามารถตรวจสอบได้  

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
๓ สถานศึกษาด่าเนินการได้ดี ๓ ข้อ และมีร่องรอยหลักฐานชัดเจน สามารถตรวจสอบได้  
๒ สถานศึกษาด่าเนินการได้ดี ๒ ข้อ และมีร่องรอยหลักฐานชัดเจน สามารถตรวจสอบได้  
๑ สถานศึกษาด่าเนินการได้ดี ๑ ข้อ และมีร่องรอยหลักฐานชัดเจน สามารถตรวจสอบได้  

 
บันทึกการพิจารณา 

สถานศึกษาด่าเนินการได้ดี ๔ ข้อ และมีร่องรอยหลักฐานชัดเจน สามารถตรวจสอบได้  จากการสอบถาม 
การสัมภาษณ์ผู้บริหาร คร ูคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน และผู้มีส่วนเกี ยวข้อง  และการตรวจ
เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการปฏิบัติงาน 
- หลักสูตรสถานศึกษา  
- การจัดทาโครงสร้างรายวิชาเพิ มเติม  
- การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิ มเติม  
- แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา  
- ป้ายกิจกรรมต่างๆ ที เกี ยวข้อง เช่น ป้ายนิเทศการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน   
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ  
                          ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ท่ี ระดับคุณภาพ 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ 
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 
 
 

     



 

ประเด็นการพิจารณา  
๑. การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีสัดส่วนเวลาเรียน และจานวนกิจกรรมครบถ้วนตามโครงสร้างหลักสูตร  
๒. มีการส่ารวจข้อมูลผู้เรียน วางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมที จัดส่งเสริมให้ผู้เรียนทากิจกรรมด้วย
ตนเอง โดยมีครูเป็นผู้ให้ค่าปรึกษา รวมทั้งมีการติดตามตรวจสอบและสรุปรายงานผลการจัดกิจกรรมทุกภาคเรียน  
๓. กิจกรรมชุมนุม/ชมรมต่าง ๆ มีหลากหลาย สามารถตอบสนองความต้องการ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน
ได้อย่างทั วถึง  
๔. ผู้เรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมที ส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รักความเป็นไทยและอยู่อย่าง
พอเพียง อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง  
๕. ผู้เรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมที ทาประโยชน์เพื อท้องถิ นของตน เพื อชุมชนหรือสังคมอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง  
 
ระดับคุณภาพ 
ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ สถานศึกษาด่าเนินการได้ดีครบทั้ง ๕ ข้อ และมีร่องรอยหลักฐานชัดเจน สามารถตรวจสอบได้  
๔ สถานศึกษาด่าเนินการได้ดี  ๔ ข้อ และมีร่องรอยหลักฐานชัดเจน สามารถตรวจสอบได้  
๓ สถานศึกษาด่าเนินการได้ดี  ๓ ข้อ และมีร่องรอยหลักฐาน สามารถตรวจสอบได้  
๒ สถานศกึษาด่าเนินการได้ดี  ๒ ข้อ และมีร่องรอยหลักฐาน สามารถตรวจสอบได้  
๑ สถานศึกษาด่าเนินการได้ดี  ๑  ข้อ และมีร่องรอยหลักฐาน สามารถตรวจสอบได้  

 
บันทึกการพิจารณา 

สถานศึกษาด่าเนินการได้ดี ๔ ข้อ และมีร่องรอยหลักฐานชัดเจน สามารถตรวจสอบได้  จากการสอบถาม 
การสัมภาษณ์ผู้บริหาร คร ูคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน และผู้มีส่วนเกี ยวข้อง  พฤติกรรม
นักเรียน และการตรวจเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการปฏิบัติงาน 
- หลักสูตรสถานศึกษา  
- คู่มือด่าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
- แผนงาน โครงการ กิจกรรมที ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๐.๔ สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ 
                         ได้ด้วยตนเอง ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ท่ี ระดับคุณภาพ 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑๐.๔ สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุป
ความรู้ได้ด้วยตนเอง ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 
 
 
 

     

 
ประเด็นการพิจารณา  
๑. มีการอบรมและพัฒนาครูเพื อทบทวนความเข้าใจเกี ยวกับหลักสูตรอิงมาตรฐานและการจัดการเรียนรู้ 
    ที เน้นผู้เรียนเป็นส่าคัญอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง  
๒. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที ระบุในแผนการสอน/หน่วยการเรียนรู้ของครูทุกกลุ่มสาระสะท้อนว่าผู้เรียน 
    สามารถบรรลุตามมาตรฐานและตัวชี้วัดได้  
๓. ผู้เรียนได้มีโอกาสลงมือปฏิบัติในสถานการณ์จริงหรือใกล้เคียงสถานการณ์จริงอย่างน้อย ๑ ครั้ง  
    ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  



 

๔. มีผลงานที แสดงการให้ผู้เรียนอธิบายวิธีคิดและการสรุปความคิดของตนเองทุกกลุ่มสาระ  
๕. มีผลงาน/โครงการที ใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ งในการเรียนรู้อย่างน้อย ๓ กลุ่มสาระ  
ระดับคุณภาพ 
ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ สถานศึกษาด่าเนินการได้ดีครบทั้ง ๕ ข้อ และมีร่องรอยหลักฐานชัดเจน สามารถตรวจสอบได้  
๔ สถานศึกษาด่าเนินการได้ดี ๔ ข้อ และมีร่องรอยหลักฐานชัดเจน สามารถตรวจสอบได้  
๓ สถานศึกษาด่าเนินการได้ดี ๓ ข้อ และมีร่องรอยหลักฐานชัดเจน สามารถตรวจสอบได้  
๒ สถานศึกษาด่าเนินการได้ดี ๒ ข้อ และมีร่องรอยหลักฐานชัดเจน สามารถตรวจสอบได้  
๑ สถานศึกษาด่าเนินการได้ดี ๑ ข้อ และมีร่องรอยหลักฐานชัดเจน สามารถตรวจสอบ 

 
บันทึกการพิจารณา 

สถานศึกษาด่าเนินการได้ดี ๕ ข้อ และมีร่องรอยหลักฐานชัดเจน สามารถตรวจสอบได้  จากการสอบถาม 
การสัมภาษณ์ผู้บริหาร คร ูคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน และผู้มีส่วนเกี ยวข้อง  พฤติกรรม
นักเรียน และการตรวจเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการปฏิบัติงาน 
- แผนงาน โครงการ กิจกรรมที ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูจัดการเรียนรู้ของครูที เน้นผู้เรียนเป็นส่าคัญ /แผนการ
จัดการเรียนรู้ของครู  
- ผลงานนักเรียน สื อ นวัตกรรมเกี ยวกับการจัดการเรียนการสอน  
- ภาพถ่ายในกิจกรรมการเรียนการสอน   
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๐.๕ นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียน การสอน  

ตัวบ่งชี้ท่ี ระดับคุณภาพ 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑๐.๕ นิเทศภายใน ก่ากับ ติดตามตรวจสอบ และน่าผลไปปรับปรุงการเรียน การ
สอน 
 
 

     

 
ประเด็นการพิจารณา  
๑. แผนการนิเทศที มุ่งส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน(ระบุประเด็น จุดเน้น รูปแบบ ปฏิทินและทีมนิเทศ 
     ที ชัดเจน)  
๒. การด่าเนินการนิเทศติดตามการใช้หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์  
๓. มีการประเมินสรุปผลและรายงานผลการนิเทศทุกภาคเรียน  
๔. มีการใช้ผลการนิเทศ การติดตามตรวจสอบมาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ของครูทุกกลุ่มสาระ  
๕. ผู้เรียนพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้ของครูอันเป็นผลมาจากการนิเทศ 
ระดับคุณภาพ 
ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ มีแผนงาน/โครงการการนเิทศภายในสถานศึกษาที มุ่งส่งเสรมิการพัฒนาการจัดการเรยีนการสอน  
     ด่าเนินการจริง ตามกรอบและปฏิทินที ก่าหนด 

มีการประเมิน สรุปผล และรายงานผลการนิเทศภายในทุกภาคเรียน 
ครูทุกคนใช้ผลการนเิทศมาปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้
ครูมากกว่าร้อยละ๘๐ ที มีการจัดการเรียนรู้ดีขึ้นเนื องจากการปรับปรุงตามค่าแนะน่า  

     (ทั้งรายกลุ่มและรายคน) 



 

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ มีแผนงาน/โครงการการนเิทศภายในโรงเรียนที มุ่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ด่าเนินการจริงตาม

กรอบและปฏิทินที ก่าหนด 
มีการประเมิน สรุปผล และรายงานผลการนิเทศภายในทุกภาคเรียน 
มีการใช้ผลการนิเทศมาปรบัปรุงการจัดการเรียนรู ้
ครูร้อยละ ๗๐-๗๙ ที มีการจัดการเรียนรู้ดีขึ้นเนื องจากการปรับปรุงตามค่าแนะน่า  

    (ทั้งรายกลุ่มและรายคน) 
๓ มีแผนงาน/โครงการการนเิทศภายในโรงเรียนที มุ่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ดาเนินการจรงิ ตาม

กรอบและปฏิทินที ก่าหนด 
มีการประเมิน สรุปผล และรายงานผลการนิเทศภายในทุกภาคเรียน 
มีการใช้ผลการนิเทศมาปรบัปรุงการจัดการเรียนรู ้
ครูร้อยละ ๖๐- ๖๙ ที มีการจัดการเรียนรู้ดีขึ้นเนื องจากการปรับปรุงตามค่าแนะน่า (ทั้งรายกลุ่มและรายคน) 

    ๒ มีแผนงาน/โครงการการนิเทศภายในโรงเรียนที มุ่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ด่าเนินการจริง
ตามกรอบและปฏิทินที ก่าหนด 

ไม่มีการประเมิน สรุปผล และรายงานผลการนิเทศภายในทุกภาคเรียน 
มีการใช้ผลการนิเทศการจัดการเรียนรู้จากการแนะน่าที ไม่มีการบันทึกอย่างเป็นทางการ 
ครูร้อยละ ๕๐-๕๙ ที มีการจัดการเรียนรู้ดีขึ้นเนื องจากการปรับปรุงตามค่าแนะน่า (ทั้งรายกลุ่ม 

     และรายคน) 
๑ มีแผนงาน/โครงการการนิเทศภายในโรงเรียนที มุ่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน แต่ไม่ได้ท่า

ตามแผน หรือ 
ไม่มีการสรุปผล หรือรายงานผลการนิเทศภายในทุกภาคเรียน หรือ 
ครูน้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ที มีการจัดการเรียนรู้ดีขึ้นเนื องจากการปรับปรุงตามคาแนะน่า (ทั้งรายกลุ่มและ

รายคน) 
 
บันทึกการพิจารณา 

มีแผนงาน/โครงการการนิเทศภายในโรงเรียนที มุ่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ด่าเนินการจริงตาม
กรอบและปฏิทินที ก่าหนด  มีการประเมิน สรุปผล และรายงานผลการนิเทศภายในทกุภาคเรยีน  มีการใช้ผลการนิเทศมา
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้ ครูร้อยละ ๗๐-๗๙ ที มีการจัดการเรียนรู้ดีขึ้นเนื องจากการปรับปรงุตามค่าแนะน่า(ทั้งรายกลุ่ม
และรายคน)   จากการสอบถาม/การสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรผู้มีส่วนเกี ยวข้อง  และการตรวจ
เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการปฏิบัติงาน 
- แผนงาน โครงการ กิจกรรม  
- ค่าสั ง  
- ปฏิทินการนิเทศ  
- บันทึกการประชุม  
- เครื องมือส่าหรับการนิเทศภายใน  
- บันทึกผลการนิเทศและการน่าผลไปปรับปรุง พัฒนาการจัดการเรียนการสอน   
 
 
 
 



 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๐.๖  จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน  
ตัวบ่งชี้ท่ี ระดับคุณภาพ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที มีประสิทธิภาพและครอบคลมุถึงผู้เรียนทุกคน      

 
ประเด็นการพิจารณา  
๑. แผนงาน โครงการ กิจกรรมเกี ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
๒. การมอบหมายความรับผิดชอบนักเรียนเป็นรายบุคคล  
๓. การส่ารวจข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลด้วยวิธีการที หลากหลาย  
๔. การคัดกรองและจ่าแนกนักเรียนเป็นรายกลุ่มตามสภาพ  
๕. การจัดกิจกรรมป้องกัน แก้ไข และพัฒนานักเรียนตามสภาพอย่างเหมาะสม  
๖. การประเมินผลการจัดกิจกรรมป้องกัน แก้ไข และพัฒนานักเรียน 
๗. การประสานและส่งต่อการแก้ไข และพัฒนานักเรียนแก่ผู้ที เกี ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  
๘. ผลการด่าเนินงานของสถานศึกษา  
 
ระดับคุณภาพ 
ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ สถานศึกษามีการด่าเนินการครบทุกรายการ นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสม  
สามารถแก้ไขและพัฒนานักเรียนได้บรรลุเป้าหมายในระดับที พึงพอใจมากกว่าร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  

๔ สถานศึกษามีการด่าเนินการครบทุกรายการ นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสม  
สามารถแก้ไขและพัฒนานักเรียนได้บรรลุเป้าหมายในระดับที พึงพอใจร้อยละ ๗๐ – ๗๙ 

๓ สถานศึกษามีการด่าเนินการครบทุกรายการ นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสม  
สามารถแก้ไขและพัฒนานักเรียนได้บรรลุเป้าหมายในระดับที พึงพอใจร้อยละ ๖๐ – ๖๙ ขึ้นไป  

๒ สถานศึกษามีการด่าเนินการครบทุกรายการ หรือนักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือได้ไม่เหมาะสม  
สามารถแก้ไขและพัฒนานักเรียนได้บรรลุเป้าหมายในระดับที พึงพอใจร้อยละ ๕๐ – ๕๙ ขึ้นไป  

๑ สถานศึกษามีการด่าเนินการไม่ครบทุกรายการ หรือนักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือได้ไม่เหมาะสม  
สามารถแก้ไขและพัฒนานักเรียนได้บรรลุเป้าหมายในระดับที พึงพอใจน้อยกว่าร้อยละ ๕๐  

 
บันทึกการพิจารณา 

 สถานศึกษามีการด่าเนินการครบทุกรายการ นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสม  
สามารถแก้ไขและพัฒนานักเรียนได้บรรลุเป้าหมายในระดับที พึงพอใจร้อยละ ๗๐ – ๗๙  การสอบถาม/การ
สัมภาษณ์ ผู้บริหาร คร ูผู้เรียน และบุคลากรผู้มีส่วนเกี ยวข้อง  และการตรวจเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการ
ปฏิบัติงาน 
- แผนงาน โครงการ กิจกรรม  
- ค่าสั ง เอกสารข้อมูลสารสนเทศนักเรียนเป็นรายบุคคล  
- การคัดกรองและจ่าแนกนักเรียนเป็นรายกลุ่มตามสภาพ  
- บันทึกผลการจัดกิจกรรมป้องกัน แก้ไข และพัฒนานักเรียนตามสภาพอย่างเหมาะสม  
- สถิติผลการป้องกัน แก้ไข และพัฒนานักเรียน  



 

สรุปผล มาตรฐานที่ ๑๐   สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา  
                                        คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน  

ตัวบ่งชี้ท่ี ระดับคุณภาพ 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ น      

๑๐.๒ จัดรายวิชาเพิ มเติมที หลากหลายให้กับผู้เรียนเลือกเรียนตาม 
ความถนัด ความสามารถและความสนใจ 

     

๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ 
ความสามารถ  ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน  

     

๑๐.๔ สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง 
จนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง   

     

๑๐.๕ นิเทศภายใน ก่ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และน่าผลไปปรับปรุง 
การเรียนการสอนอย่างสม ่าเสมอ   

     

๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึง
ผู้เรียนทุกคน 

     

                                         รวม ๕ ๒๐    

                                         เฉลี่ย ๔.๑๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มาตรฐานที ่๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา 
                           เต็มศักยภาพ  
 ตัวบ่งชี้  ๑๑.๑ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ งอานวย 
                    ความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื น และมีแหล่งเรียนรู้ 
                    ส่าหรับผู้เรียน   

ตัวบ่งชี้ท่ี ระดับคุณภาพ 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑๑.๑ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั นคง สะอาดและปลอดภัย  
มีสิ งอ่านวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อม
ร่มรื น และมีแหล่งเรียนรู้ส่าหรับผู้เรียน 

 
 

 

 

  

     

 
ประเด็นการพิจารณา  
๑. ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องน้่า โรงอาหาร หอประชุม  
๒. สิ งอ่านวยความสะดวกในการเรียนรู้  
๓. สภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้สาหรับผู้เรียนภายในสถานศึกษา  
 
ระดับคุณภาพ 
ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องน้่า โรงอาหาร หอประชุม ครบ ทุกแห่งสะอาด เป็นระเบียบ
เรียบร้อย สวยงามมีความมั นคงแข็งแรง และปลอดภัย  

มีสิ งอานวยความสะดวกในการเรียนรู้พอเพียงกับจ่านวนผู้เรียนและอยู่ในสภาพใช้การได้ดีทุกครั้ง  
มีสภาพแวดล้อมสวยงามร่มรื น และมีแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาที เอ้ือต่อการเรียนรู้ครบทุกกลุ่ม

สาระการเรียนรู้  

๔ สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องน้่า โรงอาหาร หอประชุม ครบ ทุกแห่งสะอาด เป็นระเบียบ
เรียบร้อย สวยงามมีความมั นคงแข็งแรง และปลอดภัย  

มีสิ งอ่านวยความสะดวกในการเรียนรู้พอเพียงกับจ่านวนผู้เรียนและอยู่ในสภาพใช้การได้ดีทุกครั้ง  
มีสภาพแวดล้อมสวยงามร่มรื น และมีแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาที เอ้ือต่อการเรียนรู้ไม่ครบทุกกลุ่ม

สาระการเรียนรู้  
๓ สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องน้่า โรงอาหาร หอประชุม ครบ ทุกแห่งสะอาด เป็นระเบียบ

เรียบร้อย สวยงามมีความมั นคงแข็งแรง และปลอดภัย  
มีสิ งอ่านวยความสะดวกในการเรียนรู้พอเพียงกับจ่านวนผู้เรียนและอยู่ในสภาพใช้การได้ดีบางครั้ง  
มีสภาพแวดล้อมสวยงามร่มรื น และมีแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาที เอ้ือต่อการเรียนรู้ไม่ครบทุกกลุ่ม

สาระการเรียนรู้  
๒ สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องน้่า โรงอาหาร หอประชุม ครบ สะอาด เป็นระเบียบ

เรียบร้อย สวยงาม มีความมั นคงแข็งแรง และปลอดภัย  
มีสิ งอ่านวยความสะดวกในการเรียนรู้ไม่พอเพียงกับจ่านวนผู้เรียนและอยู่ในสภาพใช้การได้ดีบางครั้ง 
มีสภาพแวดล้อมสวยงามร่มรื น และมีแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาที เอ้ือต่อการเรียนรู้ไม่ครบ 

ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 



 

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
๑ สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องน้่า โรงอาหาร หอประชุม ไม่ครบ สะอาด เป็นระเบียบ

เรียบร้อย สวยงาม มีความมั นคงแข็งแรง และปลอดภัยเป็นบางแห่ง หรือ  
มีสิ งอ่านวยความสะดวกในการเรียนรู้ไม่พอเพียงกับจ่านวนผู้เรียนและอยู่ในสภาพใช้การได้ไม่ดี หรือ  
ไม่มีสภาพแวดล้อมที สวยงามร่มรื น และมีแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้เกือบทุก

กลุ่มสาระการเรียนรู้  
 
บันทกึการพิจารณา 

สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องน้่า โรงอาหาร หอประชุม ครบ ทุกแห่งสะอาด เป็นระเบียบ
เรียบร้อย สวยงามมีความมั นคงแข็งแรง และปลอดภัย  มีสิ งอานวยความสะดวกในการเรียนรู้พอเพียงกับจ่านวน
ผู้เรียนและอยู่ในสภาพใช้การได้ดีทุกครั้ง  มีสภาพแวดล้อมสวยงามร่มรื น และมีแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาที เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  จากการสอบถาม/การสัมภาษณ์ผู้บริหาร ครู ผู้เรียน คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน และการตรวจเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการปฏิบัติงาน หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ 
- แฟ้มเอกสาร แผนปฏิบัติการประจาปี โครงการ กิจกรรม  
- แบบบันทึกการก่ากับติดตามงานอาคารสถานที   
- บันทึกการประชุม คาสั งการปฏิบัติงานของโรงเรียน  
- รายงานประจ่าปีของโรงเรียน  
- แบบส่ารวจและสรุปความพึงพอใจ  
- อาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สื อ/วัสดุอุปกรณ์ สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ 
 
ตัวบ่งชี้ ๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน  

ตัวบ่งชี้ท่ี ระดับคุณภาพ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมที ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของ

ผู้เรียน  
     

ประเด็นการพิจารณา  
๑. แผนงาน โครงการ กิจกรรมที ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน ตามสุขบัญญัติแห่งชาติ   
    ๑๐ ประการ  
๒. การด่าเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมที ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน  
    ตามสุขบัญญัติแห่งชาติ ๑๐ ประการ  
๓. การประเมินโครงการ กิจกรรม และผลการด่าเนินงาน  
๔. การน่าผลการประเมินไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาโครงการ/กิจกรรม  
๕. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ผู้เรียนในการด่าเนินงาน  

 
 
 
 
 
 



 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน
ครอบคลุมตามสุขบัญญัติแห่งชาติทั้ง ๑๐ ประการ  

มีการดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรมที ก่าหนด โดยหลายฝ่ายมีส่วนร่วม ได้แก่ผู้ปกครอง ชุมชน 
ในท้องถิ น ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน  

มีการประเมินโครงการ กิจกรรม ผลการดาเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม  
มีการน่าผลการประเมินไปพัฒนา/ปรับปรุงอย่างต่อเนื อง ๓ ปี ติดต่อกัน  

๔ สถานศึกษามีโครงการ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียนครอบคลุม 
ตามสุขบัญญัติแห่งชาติไม่น้อยกว่า ๕ ประการ  

มีการด่าเนินงานตามโครงการ กิจกรรมที ก่าหนด โดยหลายฝ่ายมีส่วนร่วม ได้แก่ผู้ปกครอง 
ชุมชนในท้องถิ น ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน  

มีการประเมินโครงการ กิจกรรม ผลการด่าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม  
มีการน่าผลการประเมินไปพัฒนา/ปรับปรุงอย่างต่อเนื อง ๓ ปี ติดต่อกัน  

๓  สถานศึกษามีโครงการ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียนครอบคลุมตามสุข
บัญญัติแห่งชาติไม่น้อยกว่า ๕ ประการ  

มีการด่าเนินงานตามโครงการ กิจกรรมที ก่าหนด โดยหลายฝ่ายมีส่วนร่วม ได้แก่ผู้ปกครอง ชุมชนใน
ท้องถิ น ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน  

มีการประเมินโครงการ กิจกรรม ผลการด่าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรมเป็น
บางส่วน  

มีการน่าผลการประเมินไปพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื อง ๒ ปี ติดต่อกัน  

๒  สถานศึกษามีโครงการ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียนครอบคลุมตามสุข
บัญญัติแห่งชาติน้อยกว่า ๕ ประการ หรือ  

มีการด่าเนินงานตามโครงการ กิจกรรมที ก่าหนด โดยสถานศึกษาฝ่ายเดียว หรือ  
มีการประเมินโครงการ กิจกรรม ผลการดาเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรมเป็น

บางส่วน หรือ  
ไม่มีการนาผลการประเมินไปพัฒนา ปรับปรุงการด่าเนินงาน  

๑  สถานศึกษาไม่มีโครงการ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียนครอบคลุมตาม
สุขบัญญัติแห่งชาติ หรือ  

มีการด่าเนินงานตามโครงการ กิจกรรมที ก่าหนด โดยสถานศึกษาฝ่ายเดียว หรือ  
ไม่มีการประเมินโครงการ กิจกรรม หรือ  
ไม่มีการนาผลการประเมินไปพัฒนา ปรับปรุงการด่าเนินงาน  

 
บันทึกการพิจารณา 

สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียนครอบคลุม
ตามสุขบัญญัติแห่งชาติทั้ง ๑๐ ประการ  มีการดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรมที ก่าหนด โดยหลายฝ่ายมีส่วนร่วม 
ได้แก่ผู้ปกครอง ชุมชนในท้องถิ น ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน มีการประเมินโครงการ กิจกรรม ผลการดา
เนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม  มีการน่าผลการประเมินไปพัฒนา/ปรับปรุงอย่างต่อเนื อง ๓ ปี 



 

ติดต่อกัน  จากการสอบถาม/การสัมภาษณ์ผู้บริหาร คร ูผู้เรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน 
และการตรวจเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการปฏิบัติงาน หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ 
- แผนปฏิบัติการประจาปี โครงการ/กิจกรรม  
- บันทึกการประชุมของโรงเรียน  
- บันทึกสุขภาพนักเรียน ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพอนามัยนักเรียน  
- บันทึกประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  
- สมุดเยี ยม รายงานประจาปีของโรงเรียน 
 
ตัวบ่งชี้ ๑๑.๓ จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง 
                       และหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  

ตัวบ่งชี้ท่ี ระดับคุณภาพ 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑๑.๓ จัดห้องสมุดที ให้บริการสื อและเทคโนโลยีสารสนเทศที เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้
ด้วยตนเอง 
                     และหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  
 

     

 
ประเด็นการพิจารณา  
๑. การจัดห้องสมุดให้มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศที ทันสมัย  
๒. การให้บริการสื อและเทคโนโลยีสารสนเทศที เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  
๓. ความพึงพอใจของผู้เรียน  
 
ระดับคุณภาพ 

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
๕ สถานศึกษามีแผนงาน โครงการเกี ยวกับการจัดห้องสมุดให้มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศที ทันสมัย  

มีสื อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพียงพอให้บริการแก่ผู้เรียน  
ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  มีความพึงพอใจในการให้บริการของห้องสมุด  

๔ สถานศึกษามีแผนงาน โครงการเกี ยวกับการจัดห้องสมุดให้มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศที ทันสมัย  
มีสื อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพียงพอให้บริการแก่ผู้เรียน  

 ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ – ๗๙  มีความพึงพอใจในการให้บริการของห้องสมุด  
๓ สถานศึกษามีแผนงาน โครงการเกี ยวกับการจัดห้องสมุดให้มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศที ทันสมัย  

มีสื อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพียงพอให้บริการแก่ผู้เรียน  
ผู้เรียนร้อยละ ๖๐ – ๖๙ มีความพึงพอใจในการให้บริการของห้องสมุด  

๒ สถานศึกษามีแผนงาน โครงการเกี ยวกับการจัดห้องสมุดให้มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ  
มีสื อและเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เพียงพอให้บริการแก่ผู้เรียน  
ผู้เรียนร้อยละ ๕๐ – ๕๙ มีความพึงพอใจในการให้บริการของห้องสมุด  

๑ สถานศึกษาไม่มีแผนงาน โครงการเกี ยวกับการจัดห้องสมุดให้มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ หรือ  
มีสื อและเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เพียงพอให้บริการแก่ผู้เรียน หรือ  
ผู้เรียนน้อยกว่าร้อยละ ๕๐ มีความพึงพอใจในการให้บริการของห้องสมุด  

 
 
 



 

บันทึกการพิจารณา 
สถานศึกษามีแผนงาน โครงการเกี ยวกับการจัดห้องสมุดให้มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศที 

ทันสมัย  มีสื อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพียงพอให้บริการแก่ผู้เรียน  ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  มีความพึงพอใจ
ในการให้บริการของห้องสมุด  จากการสอบถาม/การสัมภาษณ์ผู้บริหาร ครู ผู้เรียน คณะกรรมการ 
- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
- แผนปฏิบัติการประจาปี โครงการ/กิจกรรม  
- รายงานโครงการฯ รายงานประจาปีของโรงเรียน  
- สมุดค่าสั ง  
- บันทึกการประชุมของโรงเรียน  
- หลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ สถิติการใช้ห้องสมุด  
- สถิติการใช้สื อ สารสนเทศเพื อการเรียนรู้ของผู้เรียน  
- ชิ้นงานของผู้เรียนที เกิดจากการใช้บริการห้องสมุด  
- สภาพและบรรยากาศของห้องสมุด สื อและเทคโนโลยีสารสนเทศในห้องสมุด  
 
      สรุปผล มาตรฐานที่ ๑๑  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน  
                                             พัฒนาเต็มศักยภาพ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
ระดับคุณภาพ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑๑.๑ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั นคง สะอาดและปลอดภัย 
มีสิ งอ่านวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี 
สภาพแวดล้อมร่มรื น และมีแหล่งเรียนรู้ส่าหรับผู้เรียน 

     

๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมที ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย
ของผู้เรียน   

     

๑๑.๓ จัดห้องสมุดที ให้บริการสื อและเทคโนโลยีสารสนเทศที เอ้ือให้ผู้เรียน
รู้ด้วยตนเอง และหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม   

     

                                                     รวม ๑๕     

                                                    เฉลี่ย ๕.๐๐ 

 

 

 

 

 



 

มาตรฐานที่ ๑๒  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนด 
                          ในกฎกระทรวง  
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๒.๑  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

ตัวบ่งชี้ท่ี ระดับคุณภาพ 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑๒.๑ ก่าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา      

 
ประเด็นการพิจารณา  
๑. การจัดท่ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
๒. ความชัดเจนของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 
ระดับคุณภาพ 
ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ มีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที เกิดจากการศึกษา วิเคราะห์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ตามที 
กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ โดยมาตรฐานและตัวบ่งชี้สะท้อนอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริมของ
สถานศึกษาที เด่นชัด รวมทั้งมีการประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ให้กลุ่มผู้เกี ยวข้องทั้ง
ภายในและภายนอกทั วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 ทุกมาตรฐานและตัวบ่งชี้มีการก่าหนดค่าเป้าหมายความส่าเร็จได้เหมาะสม  
๔ มีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที เกิดจากการศึกษา วิเคราะห์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ตามที 

กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ โดยมาตรฐานและตัวบ่งชี้สะท้อน อัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริมของ
สถานศึกษาที เด่นชัด รวมทั้งมีการประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ให้กลุ่มผู้เกี ยวข้องทั้ง
ภายในและภายนอกรับทราบทั วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย  

มาตรฐานและตัวบ่งชี้ส่วนใหญ่มีการก่าหนดค่าเป้าหมายความส่าเร็จได้เหมาะสม 

๓ มีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที เกิดจากการศึกษา วิเคราะห์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ตามที 
กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ โดยมาตรฐานและตัวบ่งชี้สะท้อนอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริมของ
สถานศึกษาที เด่นชัด รวมทั้งมีการประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ให้กลุ่มผู้เกี ยวข้องทั้ง
ภายในและภายนอกรับทราบ แต่ไม่ทั วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย  

มาตรฐานและตัวบ่งชี้ส่วนใหญ่มีการก่าหนดค่าเป้าหมายความส่าเร็จได้เหมาะสม  
๒ มีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที เกิดจากการศึกษา วิเคราะห์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ตามที 

กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ โดยมาตรฐานและตัวบ่งชี้สะท้อนอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริมของ
สถานศึกษาไม่เด่นชัด รวมทั้งมีการประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ให้กลุ่มผู้เกี ยวข้องทั้ง
ภายในและภายนอกรับทราบไม่ทั วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย หรือ  

มาตรฐานและตัวบ่งชี้ส่วนใหญ่มีการก่าหนดค่าเป้าหมายความส่าเร็จไม่เหมาะสม  
     ๑ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาไม่ได้เกิดจากการศึกษา วิเคราะห์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ตามที 

กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ โดยมาตรฐานและตัวบ่งชี้สะท้อนอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริมของ
สถานศึกษาไม่เด่นชัด รวมทั้งมีการประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 
ให้กลุ่มผู้เกี ยวข้องทั้งภายในและภายนอกรับทราบไม่ทั วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย หรือ มาตรฐานและ 
ตัวบ่งชี้ส่วนใหญ่มีการก่าหนดค่าเป้าหมายความส่าเร็จไม่เหมาะสม  



 

บันทึกการพิจารณา 
มีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที เกิดจากการศึกษา วเิคราะห์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ตามที 

กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ โดยมาตรฐานและตัวบ่งชี้สะท้อนอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริมของสถานศึกษาที 
เด่นชัด รวมทั้งมีการประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ให้กลุ่มผู้เกี ยวข้องทั้งภายในและภายนอกทั วถึง
ทุกกลุ่มเป้าหมาย  ทุกมาตรฐานและตัวบ่งชี้มีการก่าหนดค่าเป้าหมายความส่าเร็จได้เหมาะสม  ได้จากการสอบถาม 
การสัมภาษณ์คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ที มีส่วนเกี ยวข้องในการดาเนินงานก่าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา และการตรวจเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการปฏิบัติงาน หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ 
- ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา เอกลักษณ์ของสถานศึกษา  
- การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการหลอมรวมเป็นมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
- หลักสูตรสถานศึกษา /เอกสารมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ฯลฯ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๒.๒  จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่ 
                           มุ่งคุณภาพ ตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา  

ตัวบ่งชี้ท่ี ระดับคุณภาพ 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑๒.๒ จัดท่าและด่าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที มุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 

     

 
ประเด็นการพิจารณา  
การจัดท่าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยพิจารณาจากผลการดาเนินการตามข้อรายการ ดังนี้  
๑. ศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการจ่าเป็นของสถานศึกษาและก่าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและ 
      เป้าหมายด้านต่างๆ โดยมีจุดเน้นที คุณภาพผู้เรียน สะท้อนคุณภาพความส่าเร็จที ชัดเจนและเป็นรูปธรรม  
      โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  
๒. ก่าหนดวิธีการด่าเนินงานโครงการ กิจกรรม ทุกโครงการ กิจกรรมสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของ 
    สถานศึกษา  
๓. ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ นจากทั้งภายในและภายนอกที ให้การสนับสนุนทางวิชาการ  
๔. ก่าหนดบทบาทหน้าที ให้บุคลากรของสถานศึกษา ผู้เรียน ผู้ปกครอง องค์กร หน่วยงาน ชุมชน และท้องถิ น  
    และด่าเนินงานตามที ก่าหนดไว้ครบถ้วน  
๕. ก่าหนดการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า สอดคล้องกับเป้าหมายทุกโครงการ กิจกรรม  
๖. จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีที สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
๗. ก่าหนดปฏิทินการนาแผนปฏิบัติการประจาปีไปสู่การปฏิบัติที ชัดเจน  
๘. เสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ่าปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    และหรือคณะกรรมการสถานศึกษา และหรือ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ  
๙. น่าแผนปฏิบัติการประจ่าปีแต่ละปีสู่การปฏิบัติ ตามกรอบระยะเวลา ที โครงการ กิจกรรมก่าหนดไว้  
๑๐. ก่ากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ่าปี  
 
ระดับคุณภาพ 
ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ สถานศึกษามีการด่าเนินการครบทั้ง ๑๐ ข้อรายการ โดยทุกข้อรายการมีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจน 
สามารถตรวจสอบได้  



 

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ สถานศึกษามีการด่าเนินการครบทั้ง ๑๐ ข้อรายการ แต่มี ๑ – ๒ ข้อรายการที มีร่องรอยหลักฐานปรากฏที 

ยังขาดความชัดเจน ไม่สามารถตรวจสอบได้  
๓ สถานศึกษามีการด่าเนินการตามข้อรายการทั้ง  ๑๐ ข้อรายการ แต่มี ๓ - ๔ ข้อรายการที มีร่องรอย

หลักฐานปรากฏที ยังขาดความชัดเจน ไม่สามารถตรวจสอบได้  
   ๒ สถานศึกษามีการด่าเนินการไม่ครบทั้ง  ๑๐ ข้อรายการ หรือมี ๕ – ๖ ข้อรายการที มีร่องรอยหลักฐาน

ปรากฏที ยังขาดความชัดเจน ไม่สามารถตรวจสอบได้  
    ๑ สถานศึกษามีการด่าเนินการไม่ครบทั้ง  ๑๐ ข้อรายการ หรือมีมากกว่า ๖ ข้อรายการที ไม่มีร่องรอย

หลักฐานปรากฏ ไม่สามารถตรวจสอบได้  
 
บันทึกการพิจารณา 

สถานศึกษามีการด่าเนินการครบทั้ง ๑๐ ข้อรายการ โดยทุกข้อรายการมีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจน 
สามารถตรวจสอบได้ และได้จากการสอบถาม การสัมภาษณ์คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ที มีส่วนเกี ยวข้องในการ
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร และผู้เกี ยวข้อง เกี ยวกับการนิเทศ กากับ ติดตามผลการดาเนินงานของ
สถานศึกษา  
และการตรวจเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการปฏิบัติงาน หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ 
- เอกสารแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ่าปีของสถานศึกษา  
- ค่าสั งมอบหมายงานให้บุคลากรปฏิบัติงานตามแผนงาน/ งาน /โครงการ /กิจกรรม ที ก่าหนดไว้  
- รายงานประจ่าปีที เป็นรายงานประเมินภายในของสถานศึกษา  
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๒.๓  จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพือ่ 
                          พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

ตัวบ่งชี้ท่ี ระดับคุณภาพ 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื อพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 
 
 
 

     

 
ประเด็นการพิจารณา  
                ๑.  การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ  
               ๒. การใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  
   
ระดับคุณภาพ 
ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

 
๕ 

 
 ก่าหนดผู้รับผิดชอบและจัดท่าระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ถูกต้อง ครอบคลุม ทันสมัย และพร้อมใช้  

น่าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาที ครอบคลุมภารกิจด้านการบริหารวิชาการ 
การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั วไป รวมทัง้งานสนับสนุนอื น ๆ โดยเกิดจาก
ความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่ายที เกี ยวข้อง  

มีการให้บริการข้อมูลสารสนเทศที เป็นระบบแก่ผู้ต้องการใช้ทุกฝ่าย  
 



 

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
๔  ก่าหนดผู้รับผิดชอบและจัดท่าระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ถูกต้อง ครอบคลุม ทันสมัย และพร้อมใช้  

น่าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาที ครอบคลุมภารกิจด้านการบริหารวิชาการ 
การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั วไป รวมทั้งงานสนับสนุนอื น ๆ แต่ไม่ได้เกิด
จากความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่ายที เกี ยวข้อง  

มีการให้บริการข้อมูลสารสนเทศที เป็นระบบแก่ผู้ต้องการใช้ทุกฝ่าย  
๓  ก่าหนดผู้รับผิดชอบและจัดท่าระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ถูกต้อง ครอบคลุม ทันสมัย และพร้อมใช้  

น่าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาที ครอบคลุมภารกิจด้านการบริหารวิชาการ 
การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั วไป รวมทั้งงานสนับสนุนอื น ๆ โดยเกิดจาก
ความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่ายที เกี ยวข้อง  

มีการให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่ผู้ต้องการใช้  
๒ ก่าหนดผู้รับผิดชอบและจัดท่าระบบสารสนเทศ แต่ข้อมูลสารสนเทศไม่เป็นหมวดหมู่ ไม่ถูกต้อง 

ครอบคลุม ทันสมัย หรือไม่พร้อมใช้  
น่าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา แต่ไม่ครอบคลุมภารกิจในทุกด้าน รวมทั้งงาน

สนับสนุนอื น ๆ โดยเกิดจากความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่ายที เกี ยวข้อง  
มีการให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่ผู้ต้องการใช้  

๑ ก่าหนดผู้รับผิดชอบและจัดท่าระบบสารสนเทศ แต่ข้อมูลสารสนเทศไม่เป็นหมวดหมู่ ไม่ถูกต้อง 
ครอบคลุม ทันสมัย หรือไม่พร้อมใช้ หรือ  

น่าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา แต่ไม่ครอบคลุมภารกิจในทุกด้าน รวมทั้งงาน
สนับสนุนอื น ๆ โดยเกิดจากความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่ายที เกี ยวข้อง หรือ  

ไม่มีการให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่ผู้ต้องการใช้  
 
บันทึกการพิจารณา 

ก่าหนดผู้รับผิดชอบและจัดท่าระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ถูกต้อง ครอบคลุม ทันสมัย และพร้อมใช้  
น่าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาที ครอบคลุมภารกิจด้านการบริหารวิชาการ การบริหาร
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั วไป รวมทั้งงานสนับสนุนอื น ๆ โดยเกิดจากความร่วมมือของ
บุคลากรทุกฝ่ายที เกี ยวข้อง  มีการให้บริการข้อมูลสารสนเทศที เป็นระบบแก่ผู้ต้องการใช้ทุกฝ่าย  จากการสอบถาม 
การสัมภาษณ์ผู้บริหาร คร ูผู้ปกครอง และผู้ที มีส่วนเกี ยวข้องกับการน่าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการบริหารและการ
จัดการเรียน การสอนของสถานศึกษา  และการตรวจเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการปฏิบัติงาน หรือข้อมูลเชิง
ประจักษ์ 
- การจัดโครงสร้างหรือระบบการบริหารงานของสถานศึกษาที เอ้ือต่อการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา  
- เอกสาร/รูปแบบ การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา  
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ 
                         สถานศึกษา  

ตัวบ่งชี้ท่ี ระดับคุณภาพ 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑๒.๔ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา         
 

     



 

ประเด็นการพิจารณา  
               ๑. การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
           ๒. การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  
 ระดับคุณภาพ 
ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕  ก่าหนดผู้รับผิดชอบและด่าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดับบุคคลครบทุกคนและ
ระดับสถานศึกษาอย่างเป็นระบบอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง  

ด่าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง โดย
ทุกมาตรฐานใช้วิธีการและเครื องมือที หลากหลายและเหมาะสม ให้ผู้ทรงคุณวุฒิที มาจากหน่วยงานต้นสังกัด
เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

เตรียมการและให้ความร่วมมือในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด 
๔  ก่าหนดผู้รับผิดชอบและด่าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดับบุคคลครบทุกคนและ

ระดับสถานศึกษาอย่างเป็นระบบอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง  
ด่าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง โดย

มาตรฐานส่วนใหญ่ ใช้วิธีการและเครื องมือที หลากหลายและเหมาะสมให้ผู้ทรงคุณวุฒิที มาจากหน่วยงานต้น
สังกัดเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

เตรียมการและให้ความร่วมมือในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด 
๓ ก่าหนดผู้รับผิดชอบและด่าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดับบุคคลเป็นส่วนใหญ่และ

ระดับสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ  
ด่าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง โดย

มาตรฐานส่วนใหญ่ ใช้วิธีการและเครื องมือที หลากหลายและเหมาะสม ให้ผู้ทรงคุณวุฒิที มาจากหน่วยงาน
ต้นสังกัดเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

เตรียมการและให้ความร่วมมือในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด  
๒ ก่าหนดผู้รับผิดชอบและด่าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ไม่ครอบคลุมทั้งระดับบุคคล 

และระดับสถานศึกษา  
ด่าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง โดย

มาตรฐานส่วนใหญ่ใช้วิธีการและเครื องมือที ไม่หลากหลายและไม่เหมาะสม ให้ผู้ทรงคุณวุฒิที มาจาก
หน่วยงานต้นสังกัด เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา และเตรียมการ
และให้ความร่วมมือในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด  

   ๑  ก่าหนดผู้รับผิดชอบและด่าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ไม่ครอบคุลมทั้งระดับบุคคล 
และระดับสถานศึกษา และขาดความเป็นระบบ หรือ  

ด่าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง โดย
มาตรฐานส่วนใหญ่ใช้วิธีการและเครื องมือที ไม่หลากหลายและไม่เหมาะสม ไม่มีผู้ทรงคุณวุฒิที มาจาก
หน่วยงานต้นสังกัดเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา หรือ  

ไม่มีการเตรียมการและไม่ให้ความร่วมมือในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้น
สังกัด  

 
 
 



 

บันทึกการพิจารณา 
ก่าหนดผู้รับผิดชอบและด่าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดับบุคคลครบทุกคนและระดับ

สถานศึกษาอย่างเป็นระบบอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง  ด่าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง โดยทุกมาตรฐานใช้วิธีการและเครื องมือที หลากหลายและเหมาะสม 
ให้ผู้ทรงคุณวุฒิที มาจากหน่วยงานต้นสังกัดเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
เตรียมการและให้ความร่วมมือในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด  จากการสอบถาม 
การสัมภาษณ์ครู บุคลากรและผู้ที เกี ยวข้อง เกี ยวกับการนาผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใช้ประโยชน์
ในการปรับปรุงพัฒนา  และการตรวจเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการปฏิบัติงาน หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ 
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษาและ แผนปฏิบัติการประจ่าปีของสถานศึกษา  
- ค่าสั งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษา  
- หลักฐานที เกี ยวข้องในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และเอกสารสรุปผลการ
ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๒.๕ น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ 
                           การศึกษาอย่างต่อเนื่อง  

ตัวบ่งชี้ท่ี ระดับคุณภาพ 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑๒.๕ น่าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื อง  
                          
 

     

 
ประเด็นการพิจารณา  
              การน่าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

ระดับคุณภาพ 
ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ น่าผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก
สถานศึกษา มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเลือกสรรข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและ
พัฒนา ครอบคลุมภาระงานของสถานศึกษาทั้ง ๔ ด้าน  

ใช้ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาอย่างน้อย ๓ ปีย้อนหลัง เพื อการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา  
 

๔  น่าผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก
สถานศึกษา มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเลือกสรรข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและ
พัฒนา ครอบคลุมภาระงานของสถานศึกษาทั้ง ๔ ด้าน  

ใช้ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาอย่างน้อย ๒ ปีย้อนหลัง เพื อการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา  

๓  น่าผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก
สถานศึกษา มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเลือกสรรข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและ
พัฒนา ครอบคลุมภาระงานของสถานศึกษาทั้ง ๔ ด้าน  

ใช้ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาเพียง ๑ ปีย้อนหลัง เพื อการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา  



 

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
๒ น่าผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก

สถานศึกษา มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเลือกสรรข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและ
พัฒนา แต่ขาดความครอบคลุมภาระงานของสถานศึกษาท้ัง ๔ ด้าน  

ใช้ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาเพียง ๑ ปีย้อนหลัง เพื อการจัดทาแผนพัฒนา การจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา  

๑ น่าผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก
สถานศึกษา มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเลือกสรรข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและ
พัฒนา แต่ขาดความครอบคลุมภาระงานของสถานศึกษาท้ัง ๔ ด้าน หรือ  

ไม่ใช้ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาเพื อการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
 
บันทึกการพิจารณา 

น่าผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 
มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเลือกสรรข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนา ครอบคลุมภาระ
งานของสถานศึกษาทั้ง ๔ ด้าน  ใช้ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาอย่างน้อย ๓ ปีย้อนหลัง เพื อการจัดทา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  จากการสอบถาม การสัมภาษณ์ครู บุคลากร และผู้ที เกี ยวข้องกับการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลการประเมินคุณภาพภายใน ภายนอก และการนาข้อมูลสารสนเทศจากการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาการ   และการตรวจเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการปฏิบัติงาน หรือข้อมูลเชิง
ประจักษ์ 
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษา/แผนปฏิบัติการประจาปี และเอกสาร รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในและ
ภายนอก  
- ร่องรอยการดาเนินงานเผยแพร่ผลการพัฒนา/การแลกเปลี ยนเรียนรู้ ของสถานศึกษา   
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๒.๖ จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  

ตัวบ่งชี้ท่ี ระดับคุณภาพ 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑๒.๖ จัดท่ารายงานประจ่าปีที เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน      

 
ประเด็นการพิจารณา  
๑. การสรุปและจัดท่ารายงานประจ่าปีที เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
๒. การน่าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และหรือคณะกรรมการสถานศึกษา และ 
    หรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ  
๓. การเผยแพร่รายงานต่อสาธารณชน หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที เกี ยวข้อง  
 
 
 
 
 
 
 



 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ จัดท่ารายงานประจ่าปีที เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาที สะท้อนคุณภาพผู้เรียนและ
ผลส่าเร็จของการบริหารจัดการศึกษาอย่างชัดเจน ตามรูปแบบที หน่วยงานต้นสังกัดก่าหนด เป็นแบบอย่างที 
ดี สาระส่าคัญทุกส่วนของรายงานครอบคลุมการดาเนินงานของสถานศึกษา และสะท้อนความส่าเร็จ 
ชื อเสียง อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา โดยทุกฝ่ายที เกี ยวข้องมีส่วนร่วมในการด่าเนินการ  

น่าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหรือคณะกรรมการสถานศึกษา และหรือ
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ  

เผยแพร่รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที เกี ยวข้อง อย่างเหมาะสม และเปิดเผยต่อสาธารณชน  
๔ จัดท่ารายงานประจ่าปีที เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาที สะท้อนคุณภาพผู้เรียนและ

ผลส่าเร็จของการบริหารจัดการศึกษาอย่างชัดเจน ตามรูปแบบที หน่วยงานต้นสังกัดก่าหนด ซึ งมีสาระส่าคัญ
ทุกส่วนของรายงานครอบคลุมการดาเนินงานของสถานศึกษา และสะท้อนความส่าเร็จ ชื อเสียง อัตลักษณ์
และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา โดยทุกฝ่ายที เกี ยวข้องมีส่วนร่วมในการด่าเนินการ  

น่าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหรือคณะกรรมการสถานศึกษา และหรือ
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ  

เผยแพร่รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที เกี ยวข้องอย่างเหมาะสมและเปิดเผยต่อสาธารณชน   
๓  จัดท่ารายงานประจาปีที เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาที สะท้อนคุณภาพผู้เรียน

และผลส่าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา ตามรูปแบบที หน่วยงาน ต้นสังกัด 
ก่าหนด สาระส่าคัญโดยภาพรวมของรายงานครอบคลุมการด่าเนินงานของสถานศึกษา และสะท้อน
ความส่าเร็จ ชื อเสียง อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา โดยทุกฝ่ายที เกี ยวข้องมีส่วนร่วมในการ
ด่าเนินการ  

น่าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหรือคณะกรรมการสถานศึกษา และหรือ
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ  

เผยแพร่รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที เกี ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน  
๒  จัดท่ารายงานประจ่าปีที เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาที สะท้อนคุณภาพผู้เรียน

และผลส่าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา ตามรูปแบบที หน่วยงาน ต้นสังกัด 
ก่าหนด สาระส่าคัญส่วนใหญ่ของรายงานไม่ครอบคลุมการด่าเนินงานของสถานศึกษา และสะท้อน
ความส่าเร็จ ชื อเสียง อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา โดยทุกฝ่ายที เกี ยวข้องมีส่วนร่วมในการดา
เนินการ  

ผู้มีส่วนเกี ยวข้องบางฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการด่าเนินงาน  
น่าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหรือคณะกรรมการสถานศึกษา และหรือ

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ  
เผยแพร่รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที เกี ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน 

๑  จัดท่ารายงานประจ่าปีที เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาที ไม่สะท้อนคุณภาพผู้เรียน
และผลส่าเร็จของการบริหารจัดการศึกษาหรือขาดความชัดเจน หรือ  

สาระส่าคัญของรายงานไม่ครอบคลุมการด่าเนินงานของสถานศึกษา และไม่สะท้อนความ 
ส่าเร็จ ชื อเสียง อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา หรือ ไม่มีการน่าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และหรือคณะกรรมการสถานศึกษา และหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาให้
ความเห็นชอบ หรือ  

ไม่มีการเผยแพร่รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที เกี ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน 



 

 
บันทึกการพิจารณา 

จัดท่ารายงานประจ่าปีที เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาที สะท้อนคุณภาพผู้เรียนและ
ผลส่าเร็จของการบริหารจัดการศึกษาอย่างชัดเจน ตามรูปแบบที หน่วยงานต้นสังกัดก่าหนด เป็นแบบอย่างที ดี 
สาระส่าคัญทุกส่วนของรายงานครอบคลุมการดาเนินงานของสถานศึกษา และสะท้อนความส่าเร็จ ชื อเสียง อัต
ลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา โดยทุกฝ่ายที เกี ยวข้องมีส่วนร่วมในการด่าเนินการ น่าเสนอรายงานต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหรือคณะกรรมการสถานศึกษา และหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
ให้ความเห็นชอบ  และการสอบถาม/การสัมภาษณ์ ผู้บริหารสถานศึกษา คร ูบุคลากรและผู้ที เกี ยวข้องกับการจัดทา
รายงานประจาปีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ผู้เกี ยวข้องในการนาผลการประเมินไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา  และการตรวจเอกสารหลักฐาน ร่องรอยการปฏิบัติงาน หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ 
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา  
- สรุปรายงานประจาปีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
- หลักฐานการเผยแพร่รายงาน   
 
    สรุปผล มาตรฐานที่ ๑๒  สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  

ตัวบ่งชี้ท่ี 
ระดับคุณภาพ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑๒.๑ ก่าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา        
๑๒.๒ จัดท่าและด่าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที 

มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
     

๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ 
เพื อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  

     

๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา     

     

๑๒.๕ น่าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื อง    

     

๑๒.๖ จัดท่ารายงานประจ่าปีที เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน          

                                         รวม ๓๐     
                                         เฉลี่ย ๕.๐๐ 

 

 

 

 

 

 



 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแหง่การเรียนรู้ (๒ มาตรฐาน ๔ ตัวบ่งชี)้ 

มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  
 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๑๓.๑   มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่ง 
                           เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและ 
                            บุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง                       

ตัวบ่งชี้ท่ี ระดับคุณภาพ 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑๓.๑ มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จาก
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื อพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู้ที เกี ยวข้อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

     

 
ประเด็นการพิจารณา  
๑. การมีขั้นตอนการด่าเนินงานในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา โดยศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ
แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา จัดท่าแผนพัฒนาและด่าเนินการตามขั้นตอนตามที ก่าหนด  
๒. การด่าเนินการก่ากับ ติดตาม และประเมินผลการด่าเนินงานในข้อ ๑ และน่าผลไปปรับปรุงพัฒนา 
อย่างต่อเนื อง  
๓. การด่าเนินงานในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียน บุคลากรในสถานศึกษาและผู้ที มีส่วนเกี ยวข้องเกิด
กระบวนการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา โดยศึกษาอย่างมีข้ันตอน วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศแหล่ง
เรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา จัดท่าแผนพัฒนาและด่าเนินการตามขั้นตอนตามที ก่าหนด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
ระดับคุณภาพ 
ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ สถานศึกษามีการด่าเนินการครบ ๕ ข้อ มีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจน สามารถตรวจสอบได้  

๔ สถานศึกษามีการด่าเนินการครบ ๕ ข้อ และ ๑ ข้อรายการมีร่องรอยหลักฐานปรากฏที ยังขาดความ
ชัดเจนไม่สามารถตรวจสอบได้  

๓ สถานศึกษามีการด่าเนินการครบ ๕ ข้อ และ มี ๒ ข้อรายการมีร่องรอยหลักฐานปรากฏที ยังขาดความ
ชัดเจนไม่สามารถตรวจสอบได้  

๒ สถานศึกษามีการด่าเนินการครบ ๕ ข้อ และมี ๓ ข้อรายการมีร่องรอยหลักฐานปรากฏที ยังขาดความ
ชัดเจนไม่สามารถตรวจสอบได้  

๑ สถานศึกษามีการด่าเนินการครบ ๕ ข้อ และทุกข้อรายการมีร่องรอยหลักฐานปรากฏที ยังขาดความ
ชัดเจนไม่สามารถตรวจสอบได้  

 
บันทึกการพิจารณา 

สถานศึกษามีการด่าเนินการครบ ๕ ข้อ มีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจน สามารถตรวจสอบได้  จากการ
การสอบถาม /การสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มีส่วน
เกี ยวข้อง  และการตรวจเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการปฏิบัติงาน หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ 
- แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  



 

- แผนปฏิบัติการประจ่าปี โครงการ/กิจกรรม  
- ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ  
- เอกสารรายงานการนิเทศติดตามผลการด่าเนินงาน บันทึกรายงานการประชุม  
- รายงานสรุปผลการประเมินโครงการหรือรายงานผลการปฏิบัติงาน  
- เอกสารแสดงขั้นตอนการด่าเนินงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้  
- รายงานผลการประเมินกิจกรรม ฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ ทะเบียนการใช้แหล่งเรียนรู้  
- เอกสารหลักฐานอื นๆ เช่น ภาพถ่าย แผ่นพับ แถบวิดีทัศน์  
- ป้ายนิเทศการจัดกิจกรรมต่างๆ ที เกี ยวข้อง 
 
ตัวบ่งชี้ ๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับ 
                        ครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ระดับคุณภาพ 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑๓.๒ มีการแลกเปลี ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษาระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที เกี ยวข้อง 

     

 
ประเด็นการพิจารณา  
๑. มีการก่าหนดแนวทางการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการแลกเปลี ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา 
    ผ่านกิจกรรม สื อเทคโนโลยีสารสนเทศหรือแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ภายในสถานศึกษาและด่าเนินการตาม 
    แนวทางที ก่าหนด  
๒. มีการระบุความรู้ที จ่าเป็น (Knowledge Mapping) กลั นกรองความรู้ที ได้จากการแลกเปลี ยนเรียนรู้ 
     ใน ข้อ ๑ มาแบ่งปันความรู้ให้กับบุคลากรภายในสถานศึกษา   
๓. มีการก่าหนดแนวทางการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการแลกเปลี ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรสถานศึกษากับ 
    ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที เกี ยวข้องผ่านกิจกรรม สื อเทคโนโลยีสารสนเทศหรือแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
     ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา และด่าเนินการตามแนวทางที ก่าหนด  
๔. มีการระบุความรู้ที จ่าเป็น (Knowledge Mapping) กลั นกรองความรู้ที ได้จากการแลกเปลี ยนเรียนรู้ 
    ใน ข้อ ๓ มาแบ่งปันความรู้ให้กับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที เกี ยวข้อง  
๕. สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา มีการเผยแพร่ความรู้ และน่าความรู้ 
    ไปใช้ประโยชน์  

 
ระดับคุณภาพ 
ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ สถานศึกษามีการด่าเนินการครบ ๕ ข้อ มีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจน สามารถตรวจสอบได้  
๔ สถานศึกษามีการด่าเนินการครบ ๕ ข้อ และ ๑ ข้อรายการมีร่องรอยหลักฐานปรากฏที ยังขาดความ

ชัดเจน ไม่สามารถตรวจสอบได้  
๓ สถานศึกษามีการด่าเนินการครบ ๕ ข้อ และ มี ๒ ข้อรายการมีร่องรอยหลักฐานปรากฏที ยังขาดความ

ชัดเจน ไม่สามารถตรวจสอบได้  
๒ สถานศึกษามีการด่าเนินการครบ ๕ ข้อ และมี ๓ ข้อรายการมีร่องรอยหลักฐานปรากฏที ยังขาดความ

ชัดเจน ไม่สามารถตรวจสอบได้  



 

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
๑ สถานศึกษามีการด่าเนินการครบ ๕ ข้อ และทุกข้อรายการมีร่องรอยหลักฐานปรากฏที ยังขาดความ

ชัดเจน ไม่สามารถตรวจสอบได้  
 
บันทึกการพิจารณา 

สถานศึกษามีการด่าเนินการครบ ๕ ข้อ มีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจน สามารถตรวจสอบได้  จากการ
การสอบถาม /การสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มีส่วน
เกี ยวข้อง  และการตรวจเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการปฏิบัติงาน หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ 
- แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
- แผนปฏิบัติการประจาปี โครงการ/กิจกรรม  
- ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ  
- เอกสารรายงานการนิเทศติดตามผลการด่าเนินงาน  
- บันทึกรายงานการประชุม  
- รายงานสรุปผลการประเมินโครงการหรือรายงานผลการปฏิบัติงาน หนังสือเชิญบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก  
- ภาพถ่ายกิจกรรมต่าง ๆ ที เกี ยวกับการแลกเปลี ยนเรียนรู้  
- เอกสารการเผยแพร่ความรู้ เช่น แผ่นพับ แผ่นปลิว วารสาร แผ่นพับ แถบวีดีทัศน์  
- ป้ายนิเทศการจัดกิจกรรมต่างๆ ที เกี ยวข้อง  
 
 
  สรุปผล มาตรฐานที่ ๑๓  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา 
                                           เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ตัวบ่งชี้ท่ี 
ระดับคุณภาพ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑๓.๑ มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู้
ที เกี ยวข้อง  

     

๑๓.๒ มีการแลกเปลี ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษาระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน  และองค์กรที เกี ยวข้อง  

 

     

                                         รวม ๑๐     

                                         เฉลี่ย ๕.๐๐ 

 

 
 
 
 
 



 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา (๑ มาตรฐาน ๒ ตัวบ่งชี)้ 
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่ 
                           ก าหนดขึ้น  
 
ตัวบ่งชี้ ๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และ 
                       จุดเน้นของสถานศึกษา  

ตัวบ่งชี้ท่ี ระดับคุณภาพ 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมที ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ 
ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา  
 

     

 
ประเด็นการพิจารณา  
          ๑. การจัดกิจกรรม โครงการในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ่าปีของสถานศึกษาที จัดท่า
ขึ้นจากการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร คร ูบุคลากร ชุมชนและองค์กรภายนอก  
          ๒. โครงการ กิจกรรมสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ปรัชญา จุดเน้น เป้าหมาย และกลยุทธ์ ของสถานศึกษา และ
ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา  
          ๓. บุคลากร ผู้เกี ยวข้องและผู้เรียนได้ปฏิบัติตามกลยุทธ์ โครงการหรือกิจกรรมที สถานศึกษาก่าหนดอย่าง
ครบถ้วน  
          ๔. การด่าเนินงานตามกลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม และจุดเน้น ได้รับการก่ากับติดตาม และนิเทศ 
อย่างสม ่าเสมอ  
          ๕. สถานศึกษามีรายงานสรุปผลการด่าเนินงานโครงการ กิจกรรม ที สนับสนุนส่งเสริมผู้เรียนที บรรลุ 
ตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ สถานศึกษามีการด่าเนินการครบ ๕ ข้อ มีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจน สามารถตรวจสอบได้  
๔ สถานศึกษามีการด่าเนินการครบ ๕ ข้อ และ ๑ ข้อรายการมีร่องรอยหลักฐานปรากฏที ยังขาดความ

ชัดเจน ไม่สามารถตรวจสอบได้  
๓ สถานศึกษามีการด่าเนินการครบ ๕ ข้อ และ มี ๒ ข้อรายการมีร่องรอยหลักฐานปรากฏที ยังขาดความ

ชัดเจน ไม่สามารถตรวจสอบได้  
๒ สถานศึกษามีการด่าเนินการครบ ๕ ข้อ และมี ๓ ข้อรายการมีร่องรอยหลักฐานปรากฏที ยังขาดความ

ชัดเจน ไม่สามารถตรวจสอบได้  
๑ สถานศึกษามีการด่าเนินการครบ ๕ ข้อ และทุกข้อรายการมีร่องรอยหลักฐานปรากฏที ยังขาด 

ความชัดเจน ไม่สามารถตรวจสอบได้  
 
บันทึกการพิจารณา 

สถานศึกษามีการด่าเนินการครบ ๕ ข้อ มีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจน สามารถตรวจสอบได้  จากการ
การสอบถาม /การสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มีส่วน
เกี ยวข้อง  และการตรวจเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการปฏิบัติงาน หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ 
- แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  



 

- แผนปฏิบัติการประจาปี โครงการ กิจกรรม  
- ร่องรอยการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ ทะเบียนแหล่งเรียนรู้  
- สรุปผลการนิเทศติดตามผลการด่าเนินงาน  
- รายงานผลการปฏิบัติงานและรายงานสรุปการประเมินโครงการ 
 
ตัวบ่งชี้ ๑๔.๒ ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น 
                     ของสถานศึกษา  

ตัวบ่งชี้ท่ี ระดับคุณภาพ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑๔.๒  ผลการด่าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา 
และจุดเน้น 

     

ประเด็นการพิจารณา  
                  ผลการด่าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา  
ระดับคุณภาพ 
ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ ผู้เรียนและชุมชนมากกว่าร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานมีร่องรอยหลักฐานปรากฏที 
ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้  

๔ ผู้เรียนและชุมชนร้อยละ ๗๐ – ๗๙ มีความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานมีร่องรอยหลักฐานปรากฏที 
ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้  

๓ ผู้เรียนและชุมชนร้อยละ ๖๐ – ๖๙ มีความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานมีร่องรอยหลักฐานปรากฏที 
ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้  

๒ ผู้เรียนและชุมชนร้อยละ ๕๐ – ๕๙ มีความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานมีร่องรอยหลักฐานปรากฏที 
ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้  

๑ ผู้เรียนและชุมชนน้อยกว่าร้อยละ ๕๐ มีความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานมีร่องรอยหลักฐานปรากฏที 
ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้  

 
บันทึกการพิจารณา 

ผู้เรียนและชุมชนมากกว่าร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานมีร่องรอยหลักฐานปรากฏที 
ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้  จากการการสอบถาม /การสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา 
คร ูนักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี ยวข้อง  และการตรวจเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการปฏิบัติงาน หรือข้อมูลเชิง
ประจักษ์ 
- เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา จุดเน้น เป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการหรือกิจกรรม และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
สถานศึกษา  
- รายงานการปฏิบัติงานประจาปีที แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมในการด่าเนินงานและผลความส่าเร็จของการ
ด่าเนินงานที ปรากฏสอดคล้องกับเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา จุดเน้น เป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการหรือกิจกรรมและ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 
- หลักฐานที แสดงถึงการยอมรบัว่าเป็นแบบอย่างการปฏิบัติที ดีในการขับเคลื อนสถานศึกษาให้บรรลุอัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์ เช่น รางวลั เกียรติบัตร โล่ประกาศเกียรติคุณ เป็นต้น 
 



 

สรุปผล มาตรฐานที่ ๑๔   การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้น 
                                        ที่ก าหนดขึ้น 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
ระดับคุณภาพ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมที ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย 

วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา    
     

๑๔.๒ ผลการด่าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 

     

                                         รวม ๑๐     
                                         เฉลี่ย ๕.๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม (๑ มาตรฐาน ๒ ตัวบ่งชี้) 
 
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและ 
                          ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๕.๑  จัดโครงการ กิจกรรมเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี ระดับคุณภาพ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑๕.๑  จัดโครงการ กิจกรรมเพื อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการ

ปฏิรูปการศึกษา 
     

 
ประเด็นการพิจารณา  
๑. การศึกษา วิเคราะห์ และใช้ข้อมูลสารสนเทศด้านนโยบายของต้นสังกัด จุดเน้นตามแนวทางปฏิรูป 
    การศึกษาในการจัดท่าแผนงาน โครงการ  
๒. การมีข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานอื น ๆ  
๓. โครงการ กิจกรรมพิเศษเด่นชัดตอบสนองนโยบาย จุดเน้นตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา  
     อย่างน้อย ๒ โครงการหรือกิจกรรมพิเศษต่อปีการศึกษา 
๔. การด่าเนินงานโครงการ กิจกรรมพิเศษ เป็นระบบตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ย้อนหลัง ๓ ปี  
๕. การมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง และผู้เกี ยวข้องต่อการดาเนินงาน 
    ตามโครงการ กิจกรรมพิเศษ  
๖. การนิเทศ ติดตามการด่าเนินงานตามโครงการ กิจกรรมพิเศษอย่างต่อเนื อง  
๗. การสรุปโครงการ กิจกรรมพิเศษที แสดงให้เห็นถึงสัมฤทธิผลของโครงการ กิจกรรมพิเศษตอบสนอง 
    นโยบาย และจุดเน้นตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
 
ระดับคุณภาพ 

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
๕ สถานศึกษาด่าเนินการได้เด่นชัดทั้ง ๗ ข้อ มีร่องรอยหลักฐานชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ และ  

ทุกโครงการ กิจกรรมพิเศษมีพัฒนาการดีขึ้นเมื อเปรียบเทียบกับปีที ผ่านมา  
๔ สถานศึกษาด่าเนินการได้เด่นชัด ทั้ง ๗ ข้อ มีร่องรอยหลักฐานชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ และ 

บางโครงการ กิจกรรมพิเศษ มีพัฒนาการดีขึ้น  
๓ สถานศึกษาด่าเนินการได้ทั้ง ๗ ข้อ มีร่องรอยหลักฐานสามารถตรวจสอบได้ แต่ไม่สมบูรณ์ และ 

บางโครงการ กิจกรรมพิเศษมีพัฒนาการ  
๒ สถานศึกษาด่าเนินการได้ทั้ง ๗ ข้อ มีร่องรอยหลักฐานไม่ชัดเจน ไม่สามารถตรวจสอบได้  
๑ สถานศึกษาดาเนินการได้ไม่ครบทั้ง ๗ ข้อ และไม่มีร่องรอยหลักฐาน  

‘’ 
บันทึกการพิจารณา 

สถานศึกษาด่าเนินการได้เด่นชัดทั้ง ๗ ข้อ มีร่องรอยหลักฐานชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ และ ทุกโครงการ 
กิจกรรมพิเศษมีพัฒนาการดีขึ้นเมื อเปรียบเทียบกับปีที ผ่านมา  จากการการสอบถาม /การสัมภาษณ์ผู้บริหาร
สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา คร ูนักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี ยวข้อง  และการตรวจเอกสาร 
หลักฐาน ร่องรอยการปฏิบัติงาน หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ 



 

- หลักฐาน ร่องรอยการวิเคราะห์นโยบายของต้นสังกัด จุดเน้นตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื อการจัดทาแผนงาน 
โครงการพิเศษ  
- เอกสารแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปี โครงการ กิจกรรมพิเศษ  
- ข้อมูลจากการนิเทศติดตามผลการด่าเนินงาน  
- รายงานสรุปการประเมินโครงการหรือรายงานผลการปฏิบัติงาน ฯลฯ  
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๕.๒   ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย  

ตัวบ่งชี้ท่ี ระดับคุณภาพ 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑๕.๒  ผลการด่าเนินงานบรรลุเป้าหมาย       
ประเด็นการพิจารณา  
๑. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ กิจกรรมพิเศษบรรลุตามเป้าหมาย  
๒. บุคลากรในสถานศึกษามีส่วนร่วมและมีความพึงพอใจต่อผลการด่าเนินงานโครงการ กิจกรรมพิเศษ  
๓. ผลกระทบจากการด่าเนินงานโครงการ กิจกรรมพิเศษเกิดประโยชน์เป็นแบบอย่างและสร้างคุณค่า 
   แก่สถานศึกษาและ หรือชุมชนรอบสถานศึกษา  
ระดับคุณภาพ 
ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ 
 

สถานศึกษามีการด่าเนินการโครงการ กิจกรรมพิเศษ บรรลุเป้าหมายมากกว่าร้อยละ ๘๐ 
บุคลากรในสถานศึกษามีส่วนร่วมและพึงพอใจต่อผลการด่าเนินงานมากกว่าร้อยละ ๘๐ 
ผลกระทบจากการด่าเนินงานเกิดประโยชน์เป็นแบบอย่างและสร้างคุณค่าแก่สถานศึกษาและหรือ

ชุมชนรอบสถานศึกษา  
 
 
 

๔ สถานศึกษามีการด่าเนินการโครงการ กิจกรรมพิเศษ บรรลุเป้าหมายร้อยละ ๗๐ –๗๙  
บุคลากรในสถานศึกษามีส่วนร่วมและพึงพอใจต่อผลการด่าเนินงานร้อยละ ๗๐ –๗๙  

 ผลกระทบจากการด่าเนินงานเกิดประโยชน์เป็นแบบอย่างและสร้างคุณค่าแก่สถานศึกษาและหรือ
ชุมชนรอบสถานศึกษา  
 

๓ 
 

สถานศึกษามีการด่าเนินการโครงการ กิจกรรมพิเศษ บรรลุเป้าหมายร้อยละ ๖๐ – ๖๙  
บุคลากรในสถานศึกษามีส่วนร่วมและพึงพอใจต่อผลการด่าเนินงานร้อยละ ๖๐ – ๖๙   
ผลกระทบจากการด่าเนินงานเกิดประโยชน์เป็นแบบอย่างและสร้างคุณค่าแก่สถานศึกษาและหรือ

ชุมชนรอบสถานศึกษา  
 ๒ สถานศึกษามีการด่าเนินการโครงการ กิจกรรมพิเศษ บรรลุเป้าหมายร้อยละ ๕๐–๕๙ 

บุคลากรในสถานศึกษามีส่วนร่วมและพึงพอใจต่อผลการด่าเนินงานร้อยละ ๕๐–๕๙  
ผลกระทบจากการด่าเนินงานเกิดประโยชน์เป็นแบบอย่างและสร้างคุณค่าแก่สถานศึกษาและหรือ

ชุมชนรอบสถานศึกษา  
 

๑ 
 

สถานศึกษามีการด่าเนินการโครงการ กิจกรรมพิเศษ บรรลุเป้าหมายน้อยกว่า ร้อยละ ๕๐ 
 บุคลากรในสถานศึกษามีส่วนร่วมและพึงพอใจต่อผลการด่าเนินงานน้อยกว่าร้อยละ ๕๐  

ผลกระทบจากการด่าเนินงานเกิดประโยชน์เป็นแบบอย่างและสร้างคุณค่าแก่สถานศึกษาและหรือ
ชุมชนรอบสถานศึกษา  
 



 

บันทึกการพิจารณา 
สถานศึกษามีการด่าเนินการโครงการ กิจกรรมพิเศษ บรรลุเป้าหมายมากกว่าร้อยละ ๘๐ บุคลากรใน

สถานศึกษามีส่วนร่วมและพึงพอใจต่อผลการด่าเนินงานมากกว่าร้อยละ ๘๐  ผลกระทบจากการด่าเนินงานเกิด
ประโยชน์เป็นแบบอย่างและสร้างคุณค่าแก่สถานศึกษาและหรือชุมชนรอบสถานศึกษา  จากการการสอบถาม /การ
สัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี ยวข้อง  และการ
ตรวจเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการปฏิบัติงาน หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ 
- หลักฐาน ร่องรอยการวิเคราะห์นโยบายของต้นสังกัด จุดเน้นตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื อการจัดท่าแผนงาน
โครงการพิเศษ  
- แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
- แผนปฏิบัติการประจ่าปี โครงการ กิจกรรมพิเศษ  
- เอกสารแผนงาน โครงการ กิจกรรม  
- สรุปผลการประเมินโครงการหรือรายงานผลการปฏิบัติงาน  
- รายงานสรุปการประเมินโครงการหรือรายงานผลการปฏิบัติงาน  
- ข้อมูลการสอบถามความพึงพอใจครู ผู้บริหาร นักเรียน หรือผู้เกี ยวข้องกับการด่าเนินงาน  
 
  สรุปผล มาตรฐานที่ ๑๕   การจัดกิจกรรมตามนโยบายจุดเน้น  แนวทางการปฏิรูปการศึกษา  
                                          เพื่อพัฒนาและ ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น  

                                                        ตัวบ่งชี้ท่ี 
ระดับคุณภาพ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรมเพื อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา   

     

๑๕.๒ ผลการด่าเนินการด่าเนินงานบรรลุเป้าหมาย       

                                            รวม ๑๐     
                                         เฉลี่ย ๕.๐๐ 

 

                                                      สรุปผลการประเมิน ระดับขั้นพื้นฐาน 

                รวมเฉลี่ยทุกมาตรฐาน         ๔.๔๘ 

                อยู่ในระดับคุณภาพ            ดีมาก 

                          เกณฑ์การประเมินผล  ๕  ระดับ  ความหมายเชิงปริมาณ 

คะแนนที่ค านวณได้ ระดับคุณภาพ การแปลคุณภาพ 
๔.๕๐ – ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 
๓.๗๕ – ๔.๔๙ ๔ ดีมาก 
๓.๐๐ – ๓.๗๔ ๓ ดี 
๒.๕๐ – ๒.๙๙ ๒ พอใช้ 
๐.๐๐ – ๒.๔๙ ๑ ปรับปรุง 

 


