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มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาโรงเรียนสตรีสิริเกศ  

ลงวันท่ี 2 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561 

 

มาตรฐานท่ี ประเด็นพิจารณา ตัวบงช้ี ตัวช้ีวัด 

กําหนดคาเปาหมายการพัฒนา

คุณภาพของมาตรฐานระดับ

คุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผูเรียน 1.1ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน     

1) ความสามารถในการอาน เขียน การ

ส่ือสาร และการคิดคํานวณตามเกณฑ

ของแตละระดับช้ัน  

เกณฑตามคูมือประเมินของ  สพฐ และ

สพม.28 

๑. ผูเรียนมีความสามารถในการอาน 

เขียนไดเหมาะสมตามเกณฑของแตละ

ระดับช้ัน 

๒. ผูเรียนมีความสามารถในการส่ือสาร

ภาษาไทยไดเหมาะสมตามเกณฑของแต

ละระดับช้ัน  

๓. ผูเรียนมีความสามารถในการส่ือสาร

ภาษาอังกฤษไดเหมาะสมตามเกณฑของ

แตละระดับช้ัน  

๔. ผูเรียนมีความสามารถในการคิด

1. ผูเรียนมีทักษะการส่ือสาร อาน 

เขียน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

ภาษาตางประเทศท่ี 2 และ

ความสามารถในการคิดคํานวณ

ตามเกณฑของแตละระดับช้ัน  

ผาน 

1. รอยละของผูเรียนมีทักษะการ

ส่ือสาร อาน เขียน ภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ ภาษาตางประเทศท่ี 2 

และความสามารถในการคิดคํานวณ

ตามเกณฑของแตละระดับช้ัน 

 

คาเปาหมาย   

ระดับ 4 

ผูเรียนรอยละ 80 ขึ้นไป  ผูเรียนมี

ทักษะการสื่อสาร อาน เขียน 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

ภาษาตางประเทศที่ 2 และ

ความสามารถในการคิดคํานวณตาม

เกณฑของแตละระดับชั้น 

ระดับ 3  

ผูเรียนรอยละ 70 - 79 ผูเรียนมี

ทักษะการสื่อสาร อาน เขียน 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

ภาษาตางประเทศที่ 2 และ

ความสามารถในการคิดคํานวณตาม

เกณฑของแตละระดับชั้น 

ระดับ 2 

ผูเรียนรอยละ 50 - 69 ผูเรียนมี

ทักษะการสื่อสาร อาน เขียน 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

ภาษาตางประเทศที่ 2 และ

ความสามารถในการคิดคํานวณตาม
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คํานวณตามเกณฑของแตละระดับช้ัน เกณฑของแตละระดับชั้น 

 

 
 
 
 

มาตรฐานท่ี ประเด็นพิจารณา ตัวบงช้ี ตัวช้ีวัด แหลงขอมูล /ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผูเรียน 

(ตอ) 

 

  ระดับ 1 

ผูเรียนตํ่ากวารอยละ 50 

ผูเรียนมีทักษะการสื่อสาร อาน 

เขียน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

ภาษาตางประเทศท่ี 2 และ

ความสามารถในการคิดคํานวณ

ตามเกณฑของแตละระดับช้ัน 

2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห คิด

วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความ

คิดเห็นและแกปญหา 

 

เกณฑตามคูมือประเมินของ  สพฐ และ

สพม.28 

- ผูเรียนมีความสามารถในการคิด

วิเคราะห คิดวิจารณญาณ อภิปราย 

แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแกปญหา 

และนําไปประยุกตใชในสถานการณ

2. ผูเรียนมีทักษะการส่ือสาร

แลกเปล่ียนเรียนรูสรางองค

ความรู สูกระบวนการแกปญหา 

เกิดความคิดเชิงสรางสรรค 

พัฒนานวัตกรรมใชในแกปญหา

การดําเนินชีวิตและดํารงชีวิตใน

ชุมชนทองถ่ิน 

 

ผาน 

2. รอยละของผูเรียนปฏิบัติกิจกรรม

ตามกระบวนการ Active learning  

พัฒนานวัตกรรม ใชแกปญหาการ

ดําเนินชีวิตดํารงชีวิตในชุมชน

ทองถ่ิน   

 

ระดับ 4 

ผูเรียนรอยละ 80 ข้ึนไป 

ปฏิบัติกิจกรรมตาม

กระบวนการ Active 

learning  พัฒนานวัตกรรม 

ใชแกปญหาการดําเนินชีวิต

ดํารงชีวิตในชุมชนทองถ่ิน  

ระดับ 3   

ผูเรียนรอยละ 70 – 79  

ปฏิบัติกิจกรรมตาม

กระบวนการ Active 
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ตางๆ ไดอยางเหมาะสม learning  พัฒนานวัตกรรม 

ใชแกปญหาการดําเนินชีวิต

ดํารงชีวิตในชุมชนทองถ่ิน  
 
 
 

มาตรฐานท่ี ประเด็นพิจารณา ตัวบงช้ี ตัวช้ีวัด แหลงขอมูล /ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผูเรียน 

(ตอ) 

2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห คิด

วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความ

คิดเห็นและแกปญหา (ตอ) 

 

2. ผูเรียนมีทักษะการส่ือสาร

แลกเปล่ียนเรียนรูสรางองค

ความรู สูกระบวนการแกปญหา 

เกิดความคิดเชิงสรางสรรค 

พัฒนานวัตกรรมใชในแกปญหา

การดําเนินชีวิตและดํารงชีวิตใน

ชุมชนทองถ่ิน (ตอ) 

 

ผาน 

2. รอยละของผูเรียนปฏิบัติกิจกรรม

ตามกระบวนการ Active learning  

พัฒนานวัตกรรม ใชแกปญหาการ

ดําเนินชีวิตดํารงชีวิตในชุมชน

ทองถ่ิน  (ตอ) 

 

ระดับ 2 

ผูเรียนรอยละ 50 – 69   

ปฏิบัติกิจกรรมตามกระบวนการ 

Active learning  พัฒนา

นวัตกรรม ใชแกปญหาการดําเนิน

ชีวิตดํารงชีวิตในชุมชนทองถ่ิน  

ระดับ 1 

ผูเรียนตํ่ากวารอยละ 50 ปฏิบัติ

กิจกรรมตามกระบวนการ Active 

learning  พัฒนานวัตกรรม ใช

แกปญหาการดําเนินชีวิตดํารงชีวิต

ในชุมชนทองถ่ิน  

3) ความสามารถในการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ และการส่ือสาร 

เกณฑตามคูมือประเมินของ  สพฐ และ

สพม.28 

- ผูเรียนมีความสามารถในการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได

3. ผูเรียนรูเทาทันส่ือเทคโนโลยี   

มีจริยธรรมและทักษะการใชส่ือ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการ

เขาถึงองคความรู เพื่อการเรียนรู 

การส่ือสารและการดําเนินวิถีชีวิต 

 

ผาน 

3.รอยละของผูเรียนท่ีรูเทาทันส่ือ

เทคโนโลยี   มีจริยธรรมและทักษะ

การใชส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน

การเขาถึงองคความรู เพื่อการเรียนรู 

การส่ือสารและการดําเนินวิถีชีวิต 

ระดับ 4 

ผูเรียนรอยละ 80 ข้ึนไป 

ท่ีรูเทาทันส่ือเทคโนโลยี   มี

จริยธรรมและทักษะการใชส่ือ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการ

เขาถึงองคความรู เพื่อการ

เรียนรู การส่ือสารและการ
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อยางเหมาะสม ปลอดภัย และมี

ประสิทธิภาพ 

 

ดําเนินวิถีชีวิต 

 

 
 
 
 

มาตรฐานท่ี ประเด็นพิจารณา ตัวบงช้ี ตัวช้ีวัด แหลงขอมูล /ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผูเรียน 

(ตอ) 

3) ความสามารถในการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ และการส่ือสาร 

เกณฑตามคูมือประเมินของ  สพฐ และ

สพม.28 

- ผูเรียนมีความสามารถในการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได

อยางเหมาะสม ปลอดภัย และมี

ประสิทธิภาพ 

3. ผูเรียนรูเทาทันส่ือเทคโนโลยี   

มีจริยธรรมและทักษะการใชส่ือ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการ

เขาถึงองคความรู เพื่อการเรียนรู 

การส่ือสารและการดําเนินวิถีชีวิต 

(ตอ) 

 

 

3. รอยละของผูเรียนท่ีรูเทาทันส่ือ

เทคโนโลยี   มีจริยธรรมและทักษะ

การใชส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน

การเขาถึงองคความรู เพื่อการเรียนรู 

การส่ือสารและการดําเนินวิถีชีวิต 

(ตอ) 

 

ระดับ 3 

ผูเรียนรอยละ 70 – 79 ท่ีรูเทา

ทันสื่อเทคโนโลยี   มีจริยธรรม

และทักษะการใชสื่อเทคโนโลยี

สารสนเทศ ในการเขาถึงองค

ความรู เพื่อการเรียนรู การ

สื่อสารและการดําเนินวิถีชีวิต 

ระดับ 2 

ผูเรียนรอยละ  

50 – 69 ท่ีรูเทาทันสื่อ

เทคโนโลยี   มีจริยธรรมและ

ทักษะการใชสื่อเทคโนโลยี

สารสนเทศ ในการเขาถึงองค

ความรู เพื่อการเรียนรู การ

สื่อสารและการดําเนินวิถีชีวิต

ระดับ 1 

ผูเรียนตํ่ากวารอยละ 50  
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ท่ีรูเทาทันสื่อเทคโนโลยี   มี

จริยธรรมและทักษะการใชสื่อ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการ

เขาถึงองคความรู เพื่อการ

เรียนรู การสื่อสารและการ

ดําเนินวิถีชีวิต 

 

 

 

 
 

มาตรฐานท่ี ประเด็นพิจารณา ตัวบงช้ี ตัวช้ีวัด แหลงขอมูล /ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผูเรียน 

(ตอ) 

4) ความกาวหนาทางการเรียนตาม

หลักสูตร 

เกณฑตามคูมือประเมินของ  สพฐ และ

สพม.28 

 - ผูเรียนมีความกาวหนาจากพื้นฐาน

เดิมในแตละปในดานความรูความเขาใจ

และทักษะตางๆ ตามหลักสูตร

สถานศึกษาอยางเปนรูปธรรม และ

ตอเนื่อง  

 

4. ผูเรียนมีความกาวหนาจาก

พื้นฐานเดิมในแตละปในดาน

ความรู ความเขาใจ และทักษะ

ตางๆ ตามหลักสูตร  อยางเปน

รูปธรรมและตอเนื่อง  

 

4. รอยละของผูเรียนท่ีมีความกาวหนา

จากพื้นฐานเดิมในแตละปในดาน

ความรู ความเขาใจ และทักษะตางๆ 

ตามหลักสูตร  อยางเปนรูปธรรมและ

ตอเน่ือง   

ระดับ 4 

ผูเรียนรอยละ 80 ข้ึนไป     

มีความกาวหนาจากพ้ืนฐานเดิมใน

แตละปในดานความรู ความเขาใจ 

และทักษะตางๆ ตามหลักสูตร  

อยางเปนรูปธรรมและตอเน่ือง  

ระดับ 3 

ผูเรียนรอยละ 70 – 79  

มีความกาวหนาจากพ้ืนฐานเดิมใน

แตละปในดานความรู ความเขาใจ 

และทักษะตางๆ ตามหลักสูตร  

อยางเปนรูปธรรมและตอเน่ือง  

ระดับ 2 

ผูเรียนรอยละ 50 – 69  

มีความกาวหนาจากพ้ืนฐานเดิมใน
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แตละปในดานความรู ความเขาใจ 

และทักษะตางๆ ตามหลักสูตร  

อยางเปนรูปธรรมและตอเน่ือง  

ระดับ 1 

ผูเรียนตํ่ากวารอยละ 50 มี

ความกาวหนาจากพ้ืนฐานเดิมใน

แตละปในดานความรู ความเขาใจ 

และทักษะตางๆ ตามหลักสูตร  

อยางเปนรูปธรรมและตอเน่ือง 

 

 

 

 
มาตรฐานท่ี ประเด็นพิจารณา ตัวบงช้ี ตัวช้ีวัด แหลงขอมูล /ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผูเรียน 

(ตอ) 

5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ

พัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 

เกณฑตามคูมือประเมินของ  สพฐ และ

สพม.28 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

เพิ่มข้ึนรอยละ ๓ 

- คาเฉล่ียผลการสอบวัดระดับชาติ  

O-NET ระดับ ม.๓ และม.๖ มี

พัฒนาการสูงข้ึน 

5. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน เพิ่มข้ึนรอยละ 3 และ

คะแนนเฉล่ียผลการสอบวัด

ระดับชาติ O - NET ระดับ ม.๓ 

และม.๖ ในสาระการเรียนรูหลัก

สูงกวาระดับประเทศ   

5. รอยละของผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนเพิ่มข้ึนรอยละ 3  

ระดับ 4 

ผูเรียนรอยละ 80 ข้ึนไป 

มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

เพิ่มข้ึนรอยละ ๓ 

ระดับ 3 

ผูเรียนรอยละ 70 – 79  

มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

เพิ่มข้ึนรอยละ ๓ 

ระดับ 2 

ผูเรียนรอยละ 50 – 69   

มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

เพิ่มข้ึนรอยละ ๓ 
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 ระดับ 1 

ผูเรียนตํ่ากวารอยละ 50            

มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

เพิ่มข้ึนรอยละ ๓ 

6. รอยละของคะแนนเฉล่ียผลการ

สอบวัดระดับชาติ  O - NET ระดับ 

ม.๓ และ ม.๖ ในสาระการเรียนรู

หลักสูงกวาระดับประเทศ   

ระดับ 4 

รอยละของคะแนนเฉล่ียผล

การสอบวัดระดับชาติ         

O - NET ระดับ ม.๓ และ       

ม.๖ ในสาระการเรียนรูหลัก

สูงกวาระดับประเทศ 4 - 5 

กลุมสาระการเรียนรู  

 

 
มาตรฐานท่ี ประเด็นพิจารณา ตัวบงช้ี ตัวช้ีวัด แหลงขอมูล /ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผูเรียน 

(ตอ) 

5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ

พัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ  

(ตอ)   

 

 

5..ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน เพิ่มข้ึนรอยละ 3 และ

คะแนนเฉล่ียผลการสอบวัด

ระดับชาติ O - NET ระดับ ม.๓ 

และม.๖ ในสาระการเรียนรูหลัก

สูงกวาระดับประเทศ   (ตอ) 

 

6. รอยละของคะแนนเฉล่ียผลการ

สอบวัดระดับชาติ  O - NET ระดับ 

ม.๓ และ ม.๖ ในสาระการเรียนรู

หลักสูงกวาระดับประเทศ   

(ตอ) 

ระดับ 3 

รอยละของคะแนนเฉล่ียผล

การสอบวัดระดับชาติ              

O - NET ระดับ ม.๓ และ ม.

๖ ในสาระการเรียนรูหลักสูง

กวาระดับประเทศ 2 – 3 

กลุมสาระการเรียนรู  

ระดับ 2 

รอยละของคะแนนเฉล่ียผล

การสอบวัดระดับชาติ                  
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O - NET ระดับ ม.๓ และ              

ม.๖ ในสาระการเรียนรูหลัก

สูงกวาระดับประเทศ 1 กลุม

สาระการเรียนรู  

ระดับ 1 

รอยละของคะแนนเฉล่ียผล

การสอบวัดระดับชาติ                     

O - NET ระดับ ม.๓ และ   

ม.๖ ในสาระการเรียนรูหลัก

ตํ่ากวาระดับประเทศ   

 

 

 

 
 
 
 
 

มาตรฐานท่ี ประเด็นพิจารณา ตัวบงช้ี ตัวช้ีวัด แหลงขอมูล /ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผูเรียน 

(ตอ) 

6) ความพรอมในการศึกษาตอ                

การฝกงาน หรือการทํางาน 

เกณฑตามคูมือประเมินของ  สพฐ และ

สพม.28 

- ผูเรียนมีความรู  ทักษะ และเจตคติทีดี 

6. ผูเรียนมีผลงานเชิงนวัตกรรม

ในสาขาวิชาชีพตามแผนการเรียน

ท่ีนําไปใชไดจริงกับกลุมปญหา

ตรงตามความตองการในชุมชน

ทองถ่ิน 

 

7. รอยละของผูเรียนท่ีมีผลงานเชิง

นวัตกรรมในสาขาวิชาชีพตาม

แผนการเรียนท่ีนําไปใชไดจริงกับ

กลุมปญหาตรงตามความตองการใน

ชุมชนทองถ่ิน 

ระดับ 4  

ผูเรียนรอยละ  80 ข้ึนไป 

มีผลงานเชิงนวัตกรรม สอดคลอง

ตาม แผนการเรียนท่ีนําไปใชได

จริงกับกลุมปญหาตรงตามความ

ตองการในชุมชนทองถ่ิน 

ระดับ 3   
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พรอมท่ีจะศึกษาตอในระดับช้ันท่ีสูงข้ึน  

- ผูเรียนมีความรู  ทักษะในการทํางาน 

ประกอบอาชีพเหมาะสมกับชวงวัย 

 

 

ผาน 

ผูเรียนรอยละ  70 – 79  

มีผลงานเชิงนวัตกรรม สอดคลอง

ตาม แผนการเรียนท่ีนําไปใชได

จริงกับกลุมปญหาตรงตามความ

ตองการในชุมชนทองถ่ิน  

ระดับ 2   

ผูเรียนรอยละ  50 – 69   

มีผลงานเชิงนวัตกรรม สอดคลอง

ตาม แผนการเรียนท่ีนําไปใชได

จริงกับกลุมปญหาตรงตามความ

ตองการในชุมชนทองถ่ิน  

ระดับ 1 

- ผูเรียนตํ่ากวารอยละ 50 

มีผลงานเชิงนวัตกรรมสอดคลอง

ตาม แผนการเรียนท่ีนําไปใชได

จริงกับกลุมปญหาตรงตามความ

ตองการในชุมชนทองถ่ิน 

 

 

 

 
มาตรฐานท่ี ประเด็นพิจารณา ตัวบงช้ี ตัวช้ีวัด แหลงขอมูล /ระดับคุณภาพ 
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มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผูเรียน 

(ตอ) 

6) ความพรอมในการศึกษาตอ การ

ฝกงาน หรือการทํางาน (ตอ) 

7. ผูเรียนมีทักษะการประกอบ 

การหรือทําธุรกิจพอเพียงจากการ

ทําหนวยเรียนรูบูรณาการทุกกลุม

สาระรายวิชาท่ีนําไปใชประโยชน

ไดจริงในการดําเนินวิถีชีวิตใน

ชุมชนทองถ่ิน 

8. รอยละของผูเรียนมีทักษะการ

ประกอบการหรือทําธุรกิจพอเพียง

จากการทําหนวยเรียนรูบูรณาการทุก

กลุมสาระรายวิชาท่ีนําไปใช

ประโยชนไดจริงในการดําเนินวิถีชีวิต

ในชุมชนทองถ่ิน 

ระดับ 4  

- ผูเรียนรอยละ 80 ข้ึนไปมีทักษะ

การประกอบการและทําธุรกิจ

พอเพียงจากการทําหนวยเรียนรู

บูรณาการทุกกลุมสาระรายวิชาท่ี

นําไปใชประโยชนไดจริงในการ

ดําเนินวิถีชีวิตในชุมชนทองถ่ิน 

ระดับ 3  

ผูเรียนรอยละ 70 – 79    

มีทักษะการประกอบการและ ทํา

ธุรกิจพอเพียงจากการทําหนวย

เรียนรูบูรณาการสาระรายวิชาท่ี

นําไปใชประโยชนไดจริงในการ

ดําเนินวิถีชีวิตในชุมชนทองถ่ินได  

ระดับ 2  

ผูเรียนรอยละ 50 – 69       มี

ทักษะการประกอบการและทํา

ธุรกิจพอเพียงจากการทําหนวย

เรียนรูบูรณาการสาระรายวิชาท่ี

นําไปใชไดจริงในการดําเนินวิถี

ชีวิตในชุมชนทองถ่ินได 

ระดับ 1  

ผูเรียนตํ่ากวารอยละ 50  มีทักษะ

การประกอบการและทําธุรกิจ

พอเพียงจากการทําหนวยเรียนรู

บูรณาการสาระรายวิชาท่ีนําไปใช

ไดจริงในการดําเนินวิถีชีวิตใน

ชุมชนทองถ่ินได 
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มาตรฐานท่ี ประเด็นพิจารณา ตัวบงช้ี ตัวช้ีวัด แหลงขอมูล /ระดับคุณภาพ 
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มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผูเรียน 

(ตอ) 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของ

ผูเรียน 

 1)  มีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดี

ตามท่ีสถานศึกษากําหนด โดยไมขัดกับ

กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

เกณฑตามคูมือประเมินของ  สพฐ และ

สพม.28 

- ผูเรียนมีความประพฤติดานคุณธรรม 

จริยธรรม คานิยม จิตสังคมและจิตสํานึก

ตามท่ีสถานศึกษากําหนดปรากฏชัดเจน 

โดยไมขัดตอกฎหมาย และวัฒนธรรมอัน

ดีของสังคม 

 

 

8. ผูเรียนมีคุณลักษณะดานการ

เรียนรู ดานการทํางาน และดาน

ศีลธรรมเปนไปตามคุณลักษณะ

และคานิยม 12 ประการ ตามท่ี

สถานศึกษากําหนด โดยไมขัดกับ

กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของ

สังคม   

-  ผาน   

 

 

 

9. รอยละของผูเรียนมีคุณลักษณะ

ดานการเรียนรู ดานการทํางาน และ

ดานศีลธรรมเปนไปตามคุณลักษณะ

และคานิยม 12 ประการ ตามท่ี

สถานศึกษากําหนด โดยไมขัดกับ

กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของ

สังคม 

 

 

 

 

ระดับ  4   

ผูเรียนรอยละ 80 ข้ึนไป มีผล

การประเมินคุณลักษณะดาน

การเรียนรู ดานการทํางาน 

และดานศีลธรรมเปนไปตาม

คุณลักษณะและคานิยม 12 

ประการ ตามท่ีสถานศึกษา

กําหนด โดยไมขัดกับกฎหมาย

และวัฒนธรรมอันดีของสังคม

ในต้ังแตระดับดีข้ึนไป 

ระดับ  3   

ผูเรียนรอยละ 70 – 79  มีผล

การประเมินคุณลักษณะดาน

การเรียนรู ดานการทํางาน 

และดานศีลธรรมเปนไปตาม

คุณลักษณะและคานิยม 12 

ประการ ตามท่ีสถานศึกษา

กําหนด โดยไมขัดกับกฎหมาย

และวัฒนธรรมอันดีของสังคม

ในต้ังแตระดับดีข้ึนไป 
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มาตรฐานท่ี ประเด็นพิจารณา ตัวบงช้ี ตัวช้ีวัด แหลงขอมูล /ระดับคุณภาพ 
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มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผูเรียน 

(ตอ) 

   ระดับ  2   

ผูเรียนรอยละ 50 – 69  มีผล

การประเมินคุณลักษณะดาน

การเรียนรู ดานการทํางาน 

และดานศีลธรรมเปนไปตาม

คุณลักษณะและคานิยม 12 

ประการ ตามท่ีสถานศึกษา

กําหนด โดยไมขัดกับกฎหมาย

และวัฒนธรรมอันดีของสังคม

ในต้ังแตระดับดีข้ึนไป 

ระดับ  1   

ผูเรียนตํ่ากวารอยละ 50             

มีผลการประเมินคุณลักษณะ

ดานการเรียนรู ดานการ

ทํางาน และดานศีลธรรม

เปนไปตามคุณลักษณะและ

คานิยม 12 ประการ ตามท่ี

สถานศึกษากําหนด โดยไมขัด

กับกฎหมายและวัฒนธรรมอัน

ดีของสังคมในต้ังแตระดับดีข้ึน

ไป 
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มาตรฐานท่ี ประเด็นพิจารณา ตัวบงช้ี ตัวช้ีวัด แหลงขอมูล /ระดับคุณภาพ 
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มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผูเรียน 

(ตอ) 

 2)  ความภูมิใจในทองถ่ิน  

และความเปนไทย 

 

เกณฑตามคูมือประเมินของ  สพฐ และ

สพม.28 

ประเด็นการพิจารณา 

๑. ผูเรียนมีสวนรวมในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

อยางเปนรูปธรรม 

๒. ผูเรียนมีความภาคภูมิใจในทองถ่ิน ใน

ความเปนไทย และเห็นคุณคาเกี่ยวกับ

ภูมิปญญาไทยและแสดงออกไดอยาง

เหมาะสมในชีวิตประจําวัน 

 

9. ผูเรียนมีสวนรวมในการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม อยางเปนรูปธรรม 

และมีความภาคภูมิใจในทองถ่ิน 

ความเปนไทย และเห็นคุณคา

เกี่ยวกับภูมิปญญาไทยและ

แสดงออกไดอยางเหมาะสมใน

ชีวิตประจําวัน 

 

 

10. รอยละของผูเรียนมีสวนรวมใน

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม อยางเปนรูปธรรม 

 

ระดับ  4   

ผูเรียนรอยละ 80 มีสวนรวม

ในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม อยางเปนรูปธรรม 

ระดับ  3   

ผูเรียนรอยละ 70 – 79                 

มีสวนรวมในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม อยางเปนรูปธรรม 

ระดับ  2   

ผูเรียนรอยละ 50 – 69                 

มีสวนรวมในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม อยางเปนรูปธรรม 

ระดับ  1   

ผูเรียนตํ่ากวารอยละ 50 มี

สวนรวมในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม อยางเปนรูปธรรม 
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มาตรฐานท่ี ประเด็นพิจารณา ตัวบงช้ี ตัวช้ีวัด แหลงขอมูล /ระดับคุณภาพ 
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มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผูเรียน 

(ตอ) 

 2)  ความภูมิใจในทองถ่ิน  

และความเปนไทย(ตอ) 

เกณฑตามคูมือประเมินของ  สพฐ และ

สพม.28 

ประเด็นการพิจารณา 

๑. ผูเรียนมีสวนรวมในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

อยางเปนรูปธรรม 

๒. ผูเรียนมีความภาคภูมิใจในทองถ่ิน ใน

ความเปนไทย และเห็นคุณคาเกี่ยวกับ

ภูมิปญญาไทยและแสดงออกไดอยาง

เหมาะสมในชีวิตประจําวัน 

 

9. ผูเรียนมีสวนรวมในการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม อยางเปนรูปธรรม 

และมีความภาคภูมิใจในทองถ่ิน 

ความเปนไทย และเห็นคุณคา

เกี่ยวกับภูมิปญญาไทยและ

แสดงออกไดอยางเหมาะสมใน

ชีวิตประจําวัน (ตอ) 

 

11. รอยละของผูเรียนมีความ

ภาคภูมิใจในทองถ่ิน ในความเปน

ไทย และเห็นคุณคาเกี่ยวกับภูมิ

ปญญาไทยและแสดงออกไดอยาง

เหมาะสมในชีวิตประจําวัน 

 

ระดับ 4   

ผูเรียนรอยละ 80 มีความ

ภาคภูมิใจในทองถ่ิน ในความ

เปนไทย และเห็นคุณคา

เกี่ยวกับภูมิปญญาไทยและ

แสดงออกไดอยางเหมาะสม

ในชีวิตประจําวัน 

ระดับ 3   

ผูเรียนรอยละ 70 – 79                

มีความภาคภูมิใจในทองถ่ิน 

ในความเปนไทย และเห็น

คุณคาเกี่ยวกับภูมิปญญาไทย

และแสดงออกไดอยาง

เหมาะสมในชีวิตประจําวัน 

ระดับ  2   

ผูเรียนรอยละ 70 – 79                

มีความภาคภูมิใจในทองถ่ิน 

ในความเปนไทย และเห็น

คุณคาเกี่ยวกับภูมิปญญาไทย

และแสดงออกไดอยาง

เหมาะสมในชีวิตประจําวัน 
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มาตรฐานท่ี ประเด็นพิจารณา ตัวบงช้ี ตัวช้ีวัด แหลงขอมูล /ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผูเรียน 

(ตอ) 

   ระดับ  1   

ผูเรียนรอยละ 70 – 79                

มีความภาคภูมิใจในทองถ่ิน 

ในความเปนไทย และเห็น

คุณคาเกี่ยวกับภูมิปญญาไทย

และแสดงออกไดอยาง

เหมาะสมในชีวิตประจําวัน 
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 3)  ยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความ

แตกตางและความหลากหลาย 

เกณฑตามคูมือประเมินของ  สพฐ และ

สพม.28 

ประเด็นการพิจารณา 

-ผูเรียนยอมรับเหตุผล ความคิดเห็นของ

ผูอื่น และมีมนุษยสัมพันธท่ีดี 

เกณฑการพิจารณา 

-การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความ

แตกตางและหลากหลาย 

 

10. ผูเรียนมีทักษะการปรับตัว

และเทาทันตอการเปล่ียนแปลง

ของสังคมโลกและมีเปาหมายการ

เรียนรูสรางเปาหมายชีวิตการ

ทํางานและการประกอบอาชีพ   

  

ผาน  

12. รอยละผูเรียนท่ีมีทักษะการ

ปรับตัวและเทาทันตอการ

เปล่ียนแปลงของ สังคมโลกและมี

เปาหมายการเรียนรูสรางเปาหมาย

ชีวิตการทํางานและการประกอบ

อาชีพ 

ระดับ 4  

ผูเรียนรอยละ 80 ข้ึนไปมีผลการ

ประเมินทักษะการปรับตัวและเทา

ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม

โลกและมีเปาหมายการเรียนรู

สรางเปาหมายชีวิตการทํางานและ

การประกอบอาชีพในระดับดีข้ึน

ไป 

ระดับ 3  

ผูเรียนรอยละ 70 - 79 ของผูเรียน

ท่ีมีผลการประเมินทักษะการ

ปรับตัวและเทาทันตอการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและมี

เปาหมายการเรียนรูสราง

เปาหมายชีวิตการทํางานและการ

ประกอบอาชีพในระดับดีข้ึนไป 

 

 

 

 
 

มาตรฐานท่ี ประเด็นพิจารณา ตัวบงช้ี ตัวช้ีวัด แหลงขอมูล /ระดับคุณภาพ 
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มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผูเรียน 

(ตอ) 

 10. ผูเรียนมีทักษะการปรับตัว

และเทาทันตอการเปล่ียนแปลง

ของสังคมโลกและมีเปาหมายการ

เรียนรูสรางเปาหมายชีวิตการ

ทํางานและการประกอบอาชีพ   

 (ตอ) 

ผาน  

12. รอยละผูเรียนท่ีมีทักษะการ

ปรับตัวและเทาทันตอการ

เปล่ียนแปลงของ สังคมโลกและมี

เปาหมายการเรียนรูสรางเปาหมาย

ชีวิตการทํางานและการประกอบ

อาชีพ   (ตอ) 

 

ระดับ 2  

ผูเรียนรอยละ 50 - 69 ท่ีมีผล

การประเมินทักษะการปรับตัว

และเทาทันตอการ

เปล่ียนแปลงของสังคมโลก

และมีเปาหมายการเรียนรู

สรางเปาหมายชีวิตการทํางาน

และการประกอบอาชีพใน

ระดับดีข้ึนไป 

ระดับ 1 

ผูเรียนตํ่ากวารอยละ 50

ผูเรียนท่ีมีผลการประเมิน

ทักษะการปรับตัวและเทาทัน

ตอการเปล่ียนแปลงของสังคม

โลกและมีเปาหมายการเรียนรู

สรางเปาหมายชีวิตการทํางาน

และการประกอบอาชีพใน

ระดับดีข้ึนไป 
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มาตรฐานท่ี ประเด็นพิจารณา ตัวบงช้ี ตัวช้ีวัด แหลงขอมูล /ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผูเรียน 

(ตอ) 

4) สุขภาวะทางรางกาย และลักษณะจิต

สังคม 

เกณฑตามคูมือประเมินของ  สพฐ และ

สพม.28 

ประเด็นการพิจารณา 

- ผูเรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเอง

ใหแข็งแรง 

- ผูเรียนรักษาอารมณและสุขภาพจิตให

ดีอยูเสมอ 

- ผูเรียนรูและมีวิธีการปองกันตนเองจาก

การลอลวง ขมเหง รังแก 

- ผูเรียนไมเพิกเฉยตอการกระทําส่ิงท่ีไม

ถูกตอง และอยูรวมกันดวยดีใน

ครอบครัว ชุมชนและสังคม 

 

 

11. ผูเรียนมีพัฒนาการทางดาน

รางกาย จิตใจ มีสุนทรียภาพ 

และสามารถปองกันตนเองจาก

ภัยสังคม    

 

 

 

13. รอยละของผูเรียนท่ีมีน้ําหนัก

สวนสูง และสมรรถภาพทางกายตาม

เกณฑมาตรฐาน   

 

ระดับ 4   

ผูเรียนรอยละ 80  ข้ึนไป มี

น้ําหนักสวนสูง และ

สมรรถภาพทางกายตาม

เกณฑมาตรฐาน   

ระดับ 3  

ผูเรียนรอยละ 70 – 79   มี

น้ําหนักสวนสูง และ

สมรรถภาพทางกายตาม

เกณฑมาตรฐาน  

ระดับ 2   

ผูเรียนรอยละ 50 – 69  มี

น้ําหนักสวนสูง และ

สมรรถภาพทางกายตาม

เกณฑมาตรฐาน   

ระดับ 1   

ผูเรียนตํ่ากวารอยละ 50 มี

น้ําหนักสวนสูง และ

สมรรถภาพทางกายตาม

เกณฑมาตรฐาน   
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มาตรฐานท่ี ประเด็นพิจารณา ตัวบงช้ี ตัวช้ีวัด แหลงขอมูล /ระดับคุณภาพ 
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  11. ผูเรียนมีพัฒนาการทางดาน

รางกาย จิตใจ มีสุนทรียภาพ 

และสามารถปองกันตนเองจาก

ภัยสังคม (ตอ)    

 

14. รอยละของผูเรียนมีความฉลาด

อารมณ อยูในเกณฑปกติ    

ระดับ 4  

ผูเรียนรอยละ 80 ข้ึนไป   

ผูเรียนมีความฉลาดอารมณ 

อยูในเกณฑปกติ    

ระดับ 3  

ผูเรียนรอยละ 70 – 79    

ผูเรียนมีความฉลาดอารมณ 

อยูในเกณฑปกติ  
ระดับ 2  

ผูเรียนรอยละ 50 – 69    

ผูเรียนมีความฉลาดอารมณ 

อยูในเกณฑปกติ   
ระดับ 1  

 ผูเรียนรอยละ 50 – 69    

ผูเรียนมีความฉลาดอารมณ 

อยูในเกณฑปกติ   
 

 

 

 

 
 
 

มาตรฐานท่ี ประเด็นพิจารณา ตัวบงช้ี ตัวช้ีวัด แหลงขอมูล /ระดับคุณภาพ 
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มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผูเรียน 

(ตอ) 

4) สุขภาวะทางรางกาย และลักษณะจิต

สังคม   (ตอ) 

เกณฑตามคูมือประเมินของ  สพฐ และ

สพม.28 

ประเด็นการพิจารณา 

- ผูเรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเอง

ใหแข็งแรง 

- ผูเรียนรักษาอารมณและสุขภาพจิตให

ดีอยูเสมอ 

- ผูเรียนรูและมีวิธีการปองกันตนเองจาก

การลอลวง ขมเหง รังแก 

- ผูเรียนไมเพิกเฉยตอการกระทําส่ิงท่ีไม

ถูกตอง และอยูรวมกันดวยดีใน

ครอบครัว ชุมชนและสังคม 

 

11. ผูเรียนมีพัฒนาการทางดาน

รางกาย จิตใจ มีสุนทรียภาพ 

และสามารถปองกันตนเองจาก

ภัยสังคม (ตอ) 

 

15. รอยละของผูเรียนท่ีมี

สุนทรียภาพทางดานศิลปะ ดนตรี

นาฎศิลป  กีฬา นันทนาการ ตาม

จินตนาการ 

ระดับ 4   

ผูเรียนรอยละ 80  ข้ึนไปมี

สุนทรียภาพทางดานศิลปะ  

ดนตรีนาฎศิลป  กีฬา 

นันทนาการ ตามจินตนาการ 

ระดับ 3   

ผูเรียนรอยละ 70 – 79                      

มีสุนทรียภาพทางดานศิลปะ  

ดนตรีนาฎศิลป  กีฬา 

นันทนาการ ตามจินตนาการ 

ระดับ 2   

ผูเรียนรอยละ 50– 69                      

มีสุนทรียภาพทางดานศิลปะ   

ระดับ 1   

ผูเรียนตํ้ากวารอยละ 50                        

มีสุนทรียภาพทางดานศิลปะ   

16. รอยละของผูเรียนท่ีสามารถ

ปองกันตนเองจากส่ิงเสพติดใหโทษ

และอบายมุข หลีกเหล่ียงตนเองจาก

สภาวะท่ีเส่ียงตอความรุนแรง  

ปญหาทางเพศ 

ระดับ  4   

ผูเรียนรอยละ  80 สามารถ

ปองกันตนเองจากส่ิงเสพติด

ใหโทษและอบายมุข หลีกเหล่ี

ยงตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียงตอ

ความรุนแรง  ปญหาทางเพศ 

 
มาตรฐานท่ี ประเด็นพิจารณา ตัวบงช้ี ตัวช้ีวัด แหลงขอมูล /ระดับคุณภาพ 
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มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผูเรียน 

(ตอ) 

4) สุขภาวะทางรางกาย และลักษณะจิต

สังคม (ตอ) 

เกณฑตามคูมือประเมินของ  สพฐ และ

สพม.28 

ประเด็นการพิจารณา 

- ผูเรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเอง

ใหแข็งแรง 

- ผูเรียนรักษาอารมณและสุขภาพจิตให

ดีอยูเสมอ 

- ผูเรียนรูและมีวิธีการปองกันตนเองจาก

การลอลวง ขมเหง รังแก 

- ผูเรียนไมเพิกเฉยตอการกระทําส่ิงท่ีไม

ถูกตอง และอยูรวมกันดวยดีใน

ครอบครัว ชุมชนและสังคม 

 

11. ผูเรียนมีพัฒนาการทางดาน

รางกาย จิตใจ มีสุนทรียภาพ 

และสามารถปองกันตนเองจาก

ภัยสังคม (ตอ) 

 

16. รอยละของผูเรียนท่ีสามารถ

ปองกันตนเองจากส่ิงเสพติดใหโทษ

และอบายมุข หลีกเหล่ียงตนเองจาก

สภาวะท่ีเส่ียงตอความรุนแรง  

ปญหาทางเพศ   (ตอ) 

ระดับ  3  

ผูเรียนรอยละ 70 - 79  

สามารถปองกันตนเองจากส่ิง

เสพติดใหโทษและอบายมุข 

หลีกเหล่ียงตนเองจากสภาวะ

ท่ีเส่ียงตอความรุนแรง  

ปญหาทางเพศ 

ระดับ  2 

ผูเรียนรอยละ 50 - 69  

สามารถปองกันตนเองจากส่ิง

เสพติดใหโทษและอบายมุข 

หลีกเหล่ียงตนเองจากสภาวะ

ท่ีเส่ียงตอความรุนแรง  

ปญหาทางเพศ 

ระดับ  1 

ผูเรียนตํ่ากวารอยละ 50   

สามารถปองกันตนเองจากส่ิง

เสพติดใหโทษและอบายมุข 

หลีกเหล่ียงตนเองจากสภาวะ

ท่ีเส่ียงตอความรุนแรง  

ปญหาทางเพศ 
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มาตรฐานท่ี ประเด็นพิจารณา ตัวบงช้ี ตัวช้ีวัด แหลงขอมูล /ระดับคุณภาพ 
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มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหาร

และการจัดการของผูบริหาร

สถานศึกษา 

 

1.การมีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ

ท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน  

เกณฑตามคูมือประเมินของ  สพฐ และ

สพม.28 

ประเด็นการพิจารณา 

-สถานศึกษามีแผนและดําเนินงาน    

พัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัด

การศึกษาท่ีมีความเหมาะสม  

-พัฒนาวิชาการท่ีเนนผูเรียนทุก

กลุมเปาหมาย ทุกคน และดําเนินอยาง

เปนรูปธรรม 

 

 

 

12. โรงเรียนมีเอกลักษณความ

เปนเลิศท่ีปรากฏในวิสัยทัศน

แสดงความเช่ือมโยงไปสู             

พันธกิจ/เปาประสงค กลยุทธ

องคกร ท่ีรองรับนโยบาย

กระทรวง ศึกษาธิการและ

ประเทศ 

 

ผาน   

17. โรงเรียนมีการกําหนดวิสัยทัศนท่ี

สอดคลองกับเอกลักษณ เช่ือมโยง

ไปสูพันธกิจ/เปาประสงค กลยุทธ

องคกร ท่ีรองรับนโยบาย

กระทรวงศึกษาธิการและประเทศ   

 

 

ระดับ 4  

โรงเรียนมีการกําหนดวิสัยทัศน

ท่ีสอดคลองกับเอกลักษณ 

เช่ือมโยงไปสูพันธกิจ/

เปาประสงค กลยุทธองคกร ท่ี

รองรับนโยบายกระทรวง 

ศึกษาธิการและประเทศ 

ท่ีปรากฏในแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษา  

ระดับ 3  

โรงเรียนมีการกําหนดวิสัยทัศน

พันธกิจ/เปาประสงค กลยุทธ

องคกร ท่ีขาดความเช่ือมโยง

และสอดคลองกับเอกลักษณ ท่ี

ปรากฏในแผนพัฒนาคุณภาพ

สถานศึกษา 

ระดับ 2  

โรงเรียนมีการกําหนดวิสัยทัศน

สอดคลองกับเอกลักษณ  แตไม

มีความช่ือมโยงกับพันธกิจ/

เปาประสงค กลยุทธองคกร ท่ี

ปรากฏในแผนพัฒนาคุณภาพ

การสถานศึกษา 

 

 
 



29 

 
มาตรฐานท่ี ประเด็นพิจารณา ตัวบงช้ี ตัวช้ีวัด แหลงขอมูล /ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหาร

และการจัดการของผูบริหาร

สถานศึกษา(ตอ) 

   ระดับ 1 

โรงเรียนมีการกําหนด เอกลักษณ

วิสัยทัศน พันธกิจ/เปาประสงค 

กลยุทธองคกร ท่ีปรากฏใน

แผนพัฒนาคุณภาพการ

สถานศึกษาแตไมมีความ

สอดคลองเชื่อมโยงกัน   

2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษา ของสถานศึกษา 

 
  

 2.1 การวางแผนและดําเนินงาน  

พัฒนวิชาการท่ีเนนคุณภาพของผูเรียน

รอบดาน ทุกกลุมเปาหมาย และ

ดําเนินการอยางเปนรูปธรรม 

เกณฑตามคูมือประเมินของ  สพฐ และสพม.

28 

เกณฑการพิจารณา 

1. พัฒนาวิชาการท่ีเนนผูเรียนทุก

กลุมเปาหมาย ทุกคน และดําเนิน  

อยางเปนรูปธรรม 

 

13. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา

ท่ีรองรับกลุมศักยภาพผูเรียนท่ี

หลากหลายและสอดคลองกับ

ทองถ่ิน   

 

18. โรงเรียนมีสารสนเทศท่ีแสดงถึง

ความตองการของผูเรียน และมี

แผนการเรียนรองรับกลุมศักยภาพ

ผูเรียนท่ีหลากหลาย   

 

ระดับ 4   

โรงเรียนมีสารสนเทศท่ีแสดงถึง

ความตองการของผูเรียน และมี

แผนการเรียนรองรับกลุม

ศักยภาพผูเรียนท่ีหลากหลาย   

ระดับ 3 

โรงเรียนมีสารสนเทศท่ีแสดงถึง

ความตองการของผูเรียน แตมี

แผนการเรียนรองรับกลุม

ศักยภาพผูเรียนไมครบตาม

ความตองการ     
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มาตรฐานท่ี ประเด็นพิจารณา ตัวบงช้ี ตัวช้ีวัด แหลงขอมูล /ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหาร

และการจัดการของผูบริหาร

สถานศึกษา(ตอ) 

 2.1 การวางแผนและดําเนินงาน  

พัฒนวิชาการท่ีเนนคุณภาพของผูเรียน

รอบดาน ทุกกลุมเปาหมาย และ

ดําเนินการอยางเปนรูปธรรม (ตอ) 

  

 

13. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา

ท่ีรองรับกลุมศักยภาพผูเรียนท่ี

หลากหลายและสอดคลองกับ

ทองถ่ิน  (ตอ) 

 

18. โรงเรียนมีสารสนเทศท่ีแสดงถึง

ความตองการของผูเรียน และมี

แผนการเรียนรองรับกลุมศักยภาพ

ผูเรียนท่ีหลากหลาย (ตอ)  

 

ระดับ 2 

โรงเรียนไมมีสารสนเทศท่ี

แสดงถึงความตองการของ

ผูเรียน แตมีแผนการเรียน

รองรับกลุมศักยภาพ 

ระดับ 1 

โรงเรียนไมมีสารสนเทศ                

มีแผนการเรียนท่ีไม

หลากหลาย 

19. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมี

แผนการเรียนรองรับกลุมศักยภาพผูเรียน

อยางหลากหลายและดําเนินการอยางเปน

ระบบ       

ระดับ 4   

รงเรียนมีการแตงต้ัง 

คณะกรรมการจัดทําหลักสูตร

สถานศึกษา ประกอบดวยผูมี 

สวนเกี่ยวของทุกผานและหลักสูตร

ผานความเห็นชอบจาก 

คณะกรรมการสถานศึกษา  

มีโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาท่ี

องคประกอบครบถวนและ

สอดคลองหลักสูตรแกนกลาง ฯ 

ตอบสนองเปาหมาย  วิสัยทัศน

หรือจุดเนนของสถานศึกษา และมี

การกําหนดเวลาเรียนเหมาะสมกับ

ระดับช้ัน รายวิชาพ้ืนฐานและ

รายวิชาเพ่ิมเติมท่ีจัดในหลักสูตร 
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มาตรฐานท่ี ประเด็นพิจารณา ตัวบงช้ี ตัวช้ีวัด แหลงขอมูล /ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหาร

และการจัดการของผูบริหาร

สถานศึกษา(ตอ) 

 2.1 การวางแผนและดําเนินงาน  

พัฒนวิชาการท่ีเนนคุณภาพของผูเรียน

รอบดาน ทุกกลุมเปาหมาย และ

ดําเนินการอยางเปนรูปธรรม (ตอ) 

  

 

13. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา

ท่ีรองรับกลุมศักยภาพผูเรียนท่ี

หลากหลายและสอดคลองกับ

ทองถ่ิน  (ตอ) 

 

19. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมี

แผนการเรียนรองรับกลุมศักยภาพ

ผูเรียนอยางหลากหลายและดําเนินการ

อยางเปนระบบ  (ตอ)     

มีการจัดลําดับเน้ือสาระ ความยาก

งาย  ความซับซอน และมีการการ 

บูรณาการสภาพปญหาและความ

ตองการของทองถิ่นสอดแทรกใน

รายวิชาอยางเหมาะสม มีแผนการ

เรียนที่หลากหลายสอดคลองกับกลุม

ศักยภาพผูเรียนใหผูเรียนมีโอกาส

เลือกเรียนความถนัดและความสนใจ 

รายวิชาเพ่ิมเติมมีเน้ือหา/สาระการ

เรียนรูเหมาะสมตามโครงสรางที่จัด

ใหผูเรียน และผูเรียนสามารถเลือก

เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมไดตามความ

ตองการ  ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรูที่

คาดหวังของรายวิชาเพ่ิมเติม

ตอบสนองจุดเนนของสถานศึกษา 

รายวิชาเพ่ิมเติมมีการบูรณาการขาม

กลุมสาระอยางนอย  2 รายวิชา           

มีการประเมินและการติดตามการใช

หลักสูตรทุกกลุมสาระการเรียนรูและ

สรุปผลทุกภาคเรียน มีการทบทวน

หลักสูตรสถานศึกษาทุกปการศึกษา

โดยใชสรุปผลการติดตามการใช

หลักสูตรผลการวิจัยช้ันเรียนของครู

หรือผลงานวิจัยอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ 
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มาตรฐานท่ี ประเด็นพิจารณา ตัวบงช้ี ตัวช้ีวัด แหลงขอมูล /ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหาร

และการจัดการของผูบริหาร

สถานศึกษา(ตอ) 

 

 

 

 2.1 การวางแผนและดําเนินงาน  

พัฒนวิชาการท่ีเนนคุณภาพของผูเรียน

รอบดาน ทุกกลุมเปาหมาย และ

ดําเนินการอยางเปนรูปธรรม (ตอ) 

  

 

13. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา

ท่ีรองรับกลุมศักยภาพผูเรียนท่ี

หลากหลายและสอดคลองกับ

ทองถ่ิน  (ตอ) 

 

19. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมี

แผนการเรียนรองรับกลุมศักยภาพ

ผูเรียนอยางหลากหลายและดําเนินการ

อยางเปนระบบ  (ตอ)     

ระดับ 3   

โรงเรียนมีการแตงต้ัง 

คณะกรรมการจัดทําหลักสูตร

สถานศึกษา ประกอบดวยผูมี 

สวนเกี่ยวของทุกผานและหลักสูตร

ผานความเห็นชอบจาก 

คณะกรรมการสถานศึกษา  

มีโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาท่ี

องคประกอบครบถวนและ

สอดคลองหลักสูตรแกนกลาง ฯ 

ตอบสนองเปาหมาย  วิสัยทัศน

หรือจุดเนนของสถานศึกษา และมี

การกําหนดเวลาเรียนเหมาะสมกับ

ระดับช้ัน รายวิชาพ้ืนฐานและ

รายวิชาเพ่ิมเติมท่ีจัดในหลักสูตรมี

การจัดลําดับเน้ือสาระ ความยาก

งาย  ความซับซอน และมีการการ 

บูรณาการสภาพปญหาและความ

ตองการของทองถ่ินสอดแทรกใน

รายวิชาอยางเหมาะสม มีแผนการ

เรียนท่ีหลากหลายสอดคลองกับ

กลุมศักยภาพผูเรียนใหผูเรียนมี

โอกาสเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมได

ตาม ความถนัดและความสนใจ 
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มาตรฐานท่ี ประเด็นพิจารณา ตัวบงช้ี ตัวช้ีวัด แหลงขอมูล /ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหาร

และการจัดการของผูบริหาร

สถานศึกษา(ตอ) 

 

 

 

 2.1 การวางแผนและดําเนินงาน  

พัฒนวิชาการท่ีเนนคุณภาพของผูเรียน

รอบดาน ทุกกลุมเปาหมาย และ

ดําเนินการอยางเปนรูปธรรม (ตอ) 

  

 

13. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา

ท่ีรองรับกลุมศักยภาพผูเรียนท่ี

หลากหลายและสอดคลองกับ

ทองถ่ิน  (ตอ) 

 

19. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมี

แผนการเรียนรองรับกลุมศักยภาพ

ผูเรียนอยางหลากหลายและดําเนินการ

อยางเปนระบบ  (ตอ)     

รายวิชาเพ่ิมเติมมีเน้ือหา/สาระ

การเรียนรูเหมาะสมตามโครงสราง

ท่ีจัดใหผูเรียน และผูเรียนสามารถ

เลือกความตองการ  ตัวช้ีวัด/ผล

การเรียนรูท่ีคาดหวังของรายวิชา

เพ่ิมเติมตอบสนองจุดเนนของ

สถานศึกษา รายวิชาเพ่ิมเติมมี

การบูรณาการขามกลุมสาระอยาง

นอย  2 รายวิชา           มีการ

ประเมินและการติดตามการใช

หลักสูตรทุกกลุมสาระการเรียนรู

และสรุปผลทุกภาคเรียน  

ระดับ 2   

โรงเรียนมีการแตงต้ัง 

คณะกรรมการจัดทําหลักสูตร

สถานศึกษา ประกอบดวยผูมี 

สวนเกี่ยวของทุกผานและหลักสูตร

ผานความเห็นชอบจาก 

คณะกรรมการสถานศึกษา  

มีโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาท่ี

องคประกอบครบถวนและ

สอดคลองหลักสูตรแกนกลาง ฯ 

ตอบสนองเปาหมาย  วิสัยทัศน  
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มาตรฐานท่ี ประเด็นพิจารณา ตัวบงช้ี ตัวช้ีวัด แหลงขอมูล /ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหาร

และการจัดการของผูบริหาร

สถานศึกษา(ตอ) 

 

 

 

 2.1 การวางแผนและดําเนินงาน  

พัฒนวิชาการท่ีเนนคุณภาพของผูเรียน

รอบดาน ทุกกลุมเปาหมาย และ

ดําเนินการอยางเปนรูปธรรม (ตอ) 

  

 

13. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา

ท่ีรองรับกลุมศักยภาพผูเรียนท่ี

หลากหลายและสอดคลองกับ

ทองถ่ิน  (ตอ) 

 

19. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมี

แผนการเรียนรองรับกลุมศักยภาพ

ผูเรียนอยางหลากหลายและดําเนินการ

อยางเปนระบบ  (ตอ)     

หรือจุดเนนของสถานศึกษา และมี

การกําหนดเวลาเรียนเหมาะสมกับ

ระดับช้ัน รายวิชาพ้ืนฐานและ

รายวิชาเพ่ิมเติมท่ีจัดในหลักสูตรมี

การจัดลําดับเน้ือสาระ ความยากงาย  

ความซับซอน และมีการการ บูรณา

การสภาพปญหาและความตองการ 

ของทองถิ่นสอดแทรกในรายวิชา

อยางเหมาะสม มีแผนการเรียนที่

หลากหลายสอดคลองกับกลุม

ศักยภาพผูเรียนใหผูเรียนมีโอกาส

เลือกเรียนความถนัดและความสนใจ 

รายวิชาเพ่ิมเติมมีเน้ือหา/สาระการ

เรียนรูเหมาะสมตามโครงสรางที่จัด

ใหผูเรียน และผูเรียนสามารถเลือก

เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมไดตามความ

ตองการ   

ระดับ 1   

โรงเรียนมีการแตงต้ัง 

คณะกรรมการจัดทําหลักสูตร

สถานศึกษา ประกอบดวยผูมี 

สวนเกี่ยวของทุกผานและหลักสูตร

ผานความเห็นชอบจาก 

คณะกรรมการสถานศึกษา  

มีโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาท่ี

องคประกอบครบถวนและ  
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    สอดคลองหลักสูตรแกนกลาง ฯ 

ตอบสนองเปาหมาย  วิสัยทัศน

หรือจุดเนนของสถานศึกษา และมี

การกําหนดเวลาเรียนเหมาะสมกับ

ระดับช้ัน รายวิชาพ้ืนฐานและ 

รายวิชาเพ่ิมเติมท่ีจัดในหลักสูตรมี

การจัดลําดับเน้ือสาระ ความยากงาย  

ความซับซอน และมีการการ บูรณา

การสภาพปญหาและความตองการ

ของทองถิ่นสอดแทรกในรายวิชา

อยางเหมาะสม 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหาร

และการจัดการของผูบริหาร

สถานศึกษา(ตอ) 

 2.1 การวางแผนและดําเนินงาน  

พัฒนวิชาการท่ีเนนคุณภาพของผูเรียน

รอบดาน ทุกกลุมเปาหมาย และ

ดําเนินการอยางเปนรูปธรรม  

  

 

14. โรงเรียนมีระบบงานแนะแนว

การศึกษา แนะแนวอาชีพ     

แนะแนวทักษะชีวิต จัดทํา

ระเบียนสะสมและแฟมสะสม  

ผลงาน ท่ีแสดงเสนทางการศึกษา

ตอสูการประกอบอาชีพ (Career 

Path fortfolios)  

20. รอยละของผูเรียนท่ีมีระเบียน

สะสมเปนรายบุคคล  และแฟมสะสม

ผลงาน เสนทางการศึกษาตอ          

สูการประกอบอาชีพ (Career Path 

fortfolios) 

   

 

 

ระดับ 4   

ผูเรียนรอยละ 80  ข้ึนไป                  

มีระเบียนสะสมเปนรายบุคคล  

และแฟมสะสมผลงาน 

เสนทางการศึกษาตอ สูการ

ประกอบอาชีพ (Career 

Path fortfolios) 

ระดับ 3   

ผูเรียนรอยละ 70 – 79    

มีระเบียนสะสมเปนรายบุคคล  

และแฟมสะสมผลงาน 

เสนทางการศึกษาตอ สูการ

ประกอบอาชีพ (Career 

Path fortfolios) 
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มาตรฐานท่ี ประเด็นพิจารณา ตัวบงช้ี ตัวช้ีวัด แหลงขอมูล /ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหาร

และการจัดการของผูบริหาร

สถานศึกษา(ตอ) 

 2.1 การวางแผนและดําเนินงาน  

พัฒนวิชาการท่ีเนนคุณภาพของผูเรียน

รอบดาน ทุกกลุมเปาหมาย และ

ดําเนินการอยางเปนรูปธรรม (ตอ) 

  

 

14. โรงเรียนมีระบบงานแนะแนว

การศึกษา แนะแนวอาชีพ     

แนะแนวทักษะชีวิต จัดทํา

ระเบียนสะสมและแฟมสะสม  

ผลงาน ท่ีแสดงเสนทางการศึกษา

ตอสูการประกอบอาชีพ (Career 

Path fortfolios) (ตอ) 

20. รอยละของผูเรียนท่ีมีระเบียน

สะสมเปนรายบุคคล  และแฟมสะสม

ผลงาน เสนทางการศึกษาตอ          

สูการประกอบอาชีพ (Career Path 

fortfolios) (ตอ) 

   

 

 

ระดับ 2   

ผูเรียนรอยละ 50 – 69    

มีระเบียนสะสมเปนรายบุคคล  

และแฟมสะสมผลงาน 

เสนทางการศึกษาตอ สูการ

ประกอบอาชีพ (Career 

Path fortfolios) 

ระดับ 1   

ผูเรียนตํ่ากวารอยละ 50    

มีระเบียนสะสมเปนรายบุคคล  

และแฟมสะสมผลงาน 

เสนทางการศึกษาตอ สูการ

ประกอบอาชีพ (Career 

Path fortfolios) 
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มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหาร

และการจัดการของผูบริหาร

สถานศึกษา(ตอ) 

2.2 การวางแผนและดําเนินงานพัฒนา 

ครู และบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทาง

วิชาชีพ (ตอ) 

15. โรงเรียนมีแผนการพัฒนา

สมรรถนะวิชาชีพครู สวัสดิการ

เปนรายบุคคล และมีบันทึกขอมูล

ผลงานเชิงประจักษท่ีเปนไปตาม

มาตรฐานการปฏิบัติงานรายป 

    

(ผาน  ) 

 

 

 

21. รอยละของครูและบุคลากร ท่ี

ไดรับการพัฒนาใหมีความเช่ียวชาญ

ทางวิชาชีพ สอดคลองกับความ

ตองการรายบุคคลและมีบันทึกขอมูล

ผลงานเชิงประจักษท่ีเปนไปตาม

มาตรฐานการปฏิบัติงานรายป 

 

 

 

 

 

 

ระดับ 4   

ครูและบุคลากร รอยละ 80 

ข้ึนไป ไดรับการพัฒนาใหมี

ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

สอดคลองกับความตองการ

รายบุคคลและมีบันทึกขอมูล

ผลงานเชิงประจักษท่ีเปนไป

ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน

รายป 

ระดับ 3   

ครูและบุคลากร รอยละ  

70 – 79  ไดรับการพัฒนาให

มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

สอดคลองกับความตองการ

รายบุคคลและมีบันทึกขอมูล

ผลงานเชิงประจักษท่ีเปนไป

ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน

รายป 
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มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหาร

และการจัดการของผูบริหาร

สถานศึกษา(ตอ) 

2.2 การวางแผนและดําเนินงานพัฒนา 

ครู และบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทาง

วิชาชีพ (ตอ) 

15. โรงเรียนมีแผนการพัฒนา

สมรรถนะวิชาชีพครู สวัสดิการ

เปนรายบุคคล และมีบันทึกขอมูล

ผลงานเชิงประจักษท่ีเปนไปตาม

มาตรฐานการปฏิบัติงานรายป 

  (ตอ) 

(ผาน  ) 

 

 

 

21. รอยละของครูและบุคลากร ท่ี

ไดรับการพัฒนาใหมีความเช่ียวชาญ

ทางวิชาชีพ สอดคลองกับความ

ตองการรายบุคคลและมีบันทึกขอมูล

ผลงานเชิงประจักษท่ีเปนไปตาม

มาตรฐานการปฏิบัติงานรายป   (ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับ 2   

ครูและบุคลากร รอยละ  

50 – 69  ไดรับการพัฒนาให

มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

สอดคลองกับความตองการ

รายบุคคลและมีบันทึกขอมูล

ผลงานเชิงประจักษท่ีเปนไป

ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน

รายปป 

ระดับ 1   

ครูและบุคลากร  

ตํ่ากวารอยละ 50 ไดรับการ

พัฒนาใหมีความเช่ียวชาญ

ทางวิชาชีพ สอดคลองกับ

ความตองการรายบุคคลและมี

บันทึกขอมูลผลงานเชิง

ประจักษท่ีเปนไปตาม

มาตรฐานการปฏิบัติงานราย 
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มาตรฐานท่ี ประเด็นพิจารณา ตัวบงช้ี ตัวช้ีวัด แหลงขอมูล /ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหาร

และการจัดการของผูบริหาร

สถานศึกษา(ตอ) 

2.3 การวางแผนและการจัดการขอมูล

สารสนเทศอยางเปนระบบ  

เกณฑตามคูมือประเมินของ  สพฐ และ

สพม.28 

เกณฑการพิจารณา 

- การวางแผนการบริหารและการจัดการ

ขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบ 

 

16. โรงเรียนมีระบบบริหารขอมูล

สารสนเทศถูกตอง เปนปจจุบันท่ี

แสดงความเช่ือมโยงสอดคลองกัน

ขององคกรท้ังภายในและ

ภายนอกโรงเรียน 

22. โรงเรียนมีระบบขอมูล

สารสนเทศถูกตอง เปนปจจุบันท่ี

แสดงความเช่ือมโยงสอดคลองกัน 

ขององคกรท้ังภายในและภายนอก

โรงเรียน 

ระดับ 4   

โรงเรียนมีระบบขอมูลสารสนเทศ

ท่ีมีความถูกตอง ครบถวน เปน

ปจจุบัน มีความเชื่อมโยง

สอดคลองกับขององคกรท้ังภายใน

และภายนอกโรงเรียน 

ระดับ 3  

โรงเรียนมีระบบขอมูลสารสนเทศ

ท่ีมีความถูกตอง ครบถวน เปน

ปจจุบัน มีความเชื่อมโยง

สอดคลองภายในแตไมเชื่อมโยง

สอดคลองกับภายนอกองคกร  

ระดับ 2  

โรงเรียนมีระบบขอมูลสารสนเทศ 

มีความถูกตอง ครบถวน แตไม

เปนปจจุบัน มีความเชื่อมโยง

ภายในแตไมเชื่อมโยงสอดคลอง

กับภายนอกองคกร  

ระดับ 1   

 โรงเรียนมีระบบขอมูลสารสนเทศ 

แตไมถูกตอง ไมเปนปจจุบัน  มี

ความเชื่อมโยงภายในแตไม

เชื่อมโยงสอดคลองกับภายนอก

องคกร  
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มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหาร

และการจัดการของผูบริหาร

สถานศึกษา(ตอ) 

 

 2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดลอม 

ทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอการ

จัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

เกณฑตามคูมือประเมินของ  สพฐ และ

สพม.28 

ประเด็นการพิจารณา 

- การวางแผนและจัดสภาพแวดลอมทาง

กายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอการจัดการ

เรียนรูอยางมีคุณภาพ 

 

17. โรงเรียนมีส่ิงอํานวยความ

สะดวก สภาพแวดลอม แหลง

เรียนรูท่ีแสดงกรณีศึกษาตาม

ศาสตรของพระราชา 

23. โรงเรียนมีแผนการบริหารจัดการ

ส่ิงอํานวยความสะดวก สภาพ 

แวดลอม แหลงเรียนรูท่ีแสดง

กรณีศึกษาตามศาสตรของพระราชา  

ท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมี

คุณภาพ 

 

ระดับ 4   

โรงเรียนมีการกําหนดแนวทาง วาง

แผนการบริหารจัดการ  อาคาร

สถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวก 

จัดสภาพแวดลอม แหลงเรียนรูหรือ

จัดทําผังบริเวณโรงเรียน (Master 

Plan) สะดวกพรอมใชงานอยูใน

สภาพมั่นคง  ปลอดภัย  เหมาะสม 

พรอมใชประโยชน  และมีการ

ติดตาม ตรวจสอบการใชอาคาร

สถานที่และสภาพแวดลอมของ

โรงเรียน มีการสํารวจความพึงพอใจ

จากผูที่เก่ียวของและมีการสรุป

ประเมินรายงานการใชอาคารสถานที่

และสภาพแวดลอม   

ระดับ 3   

โรงเรียนมีการกําหนดแนวทาง วาง

แผนการบริหารจัดการ  อาคาร

สถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวก 

จัดสภาพแวดลอม แหลงเรียนรูหรือ

จัดทําผังบริเวณโรงเรียน (Master 

Plan) สะดวกพรอมใชงานอยูใน

สภาพมั่นคง  ปลอดภัย  เหมาะสม 

พรอมใชประโยชน  และมีการ

ติดตาม ตรวจสอบการใชอาคาร

สถานที่และสภาพแวดลอมของ

โรงเรียน มีการสํารวจความพึงพอใจ 

จากผูที่เก่ียวของ 
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มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหาร

และการจัดการของผูบริหาร

สถานศึกษา(ตอ) 

 

 2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดลอม 

ทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอการ

จัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ  (ตอ) 

เกณฑตามคูมือประเมินของ  สพฐ และ

สพม.28 

ประเด็นการพิจารณา 

- การวางแผนและจัดสภาพแวดลอมทาง

กายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอการจัดการ

เรียนรูอยางมีคุณภาพ 

 

17. โรงเรียนมีส่ิงอํานวยความ

สะดวก สภาพแวดลอม แหลง

เรียนรูท่ีแสดงกรณีศึกษาตาม

ศาสตรของพระราชา (ตอ) 

23. โรงเรียนมีแผนการบริหารจัดการ

ส่ิงอํานวยความสะดวก สภาพ 

แวดลอม แหลงเรียนรูท่ีแสดง

กรณีศึกษาตามศาสตรของพระราชา  

ท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมี

คุณภาพ (ตอ) 

ระดับ 2   

โรงเรียนมีการกําหนดแนวทาง 

วางแผนการบริหารจัดการ  

อาคารสถานท่ี และสิ่งอํานวย

ความสะดวก จัดสภาพแวดลอม 

แหลงเรียนรูหรือจัดทําผังบริเวณ

โรงเรียน (Master Plan) สะดวก

พรอมใชงานอยูในสภาพมั่นคง  

ปลอดภัย  เหมาะสม พรอมใช

ประโยชน   

ระดับ 1  

โรงเรียนมีการกําหนดแนวทาง 

วางแผนการบริหารจัดการ  

อาคารสถานท่ี และสิ่งอํานวย

ความสะดวก จัดสภาพแวดลอม 

แหลงเรียนรูหรือจัดทําผังบริเวณ

โรงเรียน (Master Plan)  
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มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหาร

และการจัดการของผูบริหาร

สถานศึกษา(ตอ) 

 

 2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดลอม 

ทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอการ

จัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ(ตอ) 

 

17. โรงเรียนมีส่ิงอํานวยความ

สะดวก สภาพแวดลอม แหลง

เรียนรูท่ีแสดงกรณีศึกษาตาม

ศาสตรของพระราชา (ตอ) 

24. โรงเรียนมีส่ิงอํานวยความสะดวก 

สภาพแวดลอม แหลงเรียนรูท่ีแสดง

กรณีศึกษาตามศาสตรของพระราชา 
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มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหาร

และการจัดการของผูบริหาร

สถานศึกษา(ตอ) 

 

 2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดลอม 

ทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอการ

จัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ  (ตอ) 

เกณฑตามคูมือประเมินของ  สพฐ และ

สพม.28 

ประเด็นการพิจารณา 

- การวางแผนและจัดสภาพแวดลอมทาง

กายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอการจัดการ

เรียนรูอยางมีคุณภาพ 

 

18. โรงเรียนมีหองปฏิบัติการ 

หองสืบคนความรู ท่ีมีระบบ

เทคโนโลยีการเขาถึงความรู 

แหลงเรียนรู และบรรยากาศท่ี

เอื้อตอการเรียนรู   

 

25. โรงเรียนมีหองปฏิบัติการ หอง

สืบคนความรู ท่ีนําระบบเทคโนโลยี

การเขาถึงความรู แหลงเรียนรู และ

บรรยากาศท่ีเอื้อตอการเรียนรู   

ครบทุกกลุมสาระ 

ระดับ 4   

โรงเรียนมีการกําหนดแนวทาง          

วางแผนการใชหองปฏิบัติการ 

หองสืบคนความรู ท่ีนําระบบ

เทคโนโลยีการเขาถึงความรู 

แหลงเรียนรู และจัด

บรรยากาศท่ีเอื้อตอการเรียนรู

ครบทุกกลุมสาระ สะดวก

พรอมใชงานอยูในสภาพมั่นคง  

ปลอดภัย  เหมาะสม พรอมใช

ประโยชน  และมีการติดตาม 

ตรวจสอบการใช 

หองปฏิบัติการ หองสืบคน

ความรูของโรงเรียนอยางเปน

ระบบ  มีการสํารวจความพึง

พอใจจากผูท่ีเกี่ยวของและมี

การสรุปประเมินรายงานการ

ใชหองปฏิบัติการ      หอง

สืบคนความรูทุกภาคเรียน  
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มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหาร

และการจัดการของผูบริหาร

สถานศึกษา(ตอ) 

 

 2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดลอม 

ทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอการ

จัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ  (ตอ) 

เกณฑตามคูมือประเมินของ  สพฐ และ

สพม.28 

ประเด็นการพิจารณา 

- การวางแผนและจัดสภาพแวดลอมทาง

กายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอการจัดการ

เรียนรูอยางมีคุณภาพ 

 

18. โรงเรียนมีหองปฏิบัติการ 

หองสืบคนความรู ท่ีมีระบบ

เทคโนโลยีการเขาถึงความรู 

แหลงเรียนรู และบรรยากาศท่ี

เอื้อตอการเรียนรู (ตอ) 

 

25. โรงเรียนมีหองปฏิบัติการ หอง

สืบคนความรู ท่ีนําระบบเทคโนโลยี

การเขาถึงความรู แหลงเรียนรู และ

บรรยากาศท่ีเอื้อตอการเรียนรู   

ครบทุกกลุมสาระ (ตอ) 

ระดับ 3   

โรงเรียนมีการกําหนดแนวทาง          

วางแผนการใชหองปฏิบัติการ หอง

สืบคนความรู ที่นําระบบเทคโนโลยี

การเขาถึงความรู แหลงเรียนรู และ

จัดบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู

ครบทุกกลุมสาระ ใหสะดวกพรอมใช

งานอยูในสภาพมั่นคง  ปลอดภัย  

เหมาะสม พรอมใชประโยชน   และ

มีการติดตาม ตรวจสอบการใช 

หองปฏิบัติการ หองสืบคนความรู

ของโรงเรียนอยางเปนระบบ  มีการ

สํารวจความพึงพอใจจากผูที่

เก่ียวของ 

ระดับ 2  

โรงเรียนมีการกําหนดแนวทาง          

วางแผนการใชหองปฏิบัติการ หอง

สืบคนความรู ที่นําระบบเทคโนโลยี

การเขาถึงความรู แหลงเรียนรู และ

จัดบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู

ครบทุกกลุมสาระ ใหสะดวกพรอมใช

งานอยูในสภาพมั่นคง  ปลอดภัย  

เหมาะสม พรอมใชประโยชน   

ระดับ 1  

โรงเรียนมีการกําหนดแนวทาง          

วางแผนการใชหองปฏิบัติการ หอง

สืบคนความรู ที่นําระบบเทคโนโลยี

การเขาถึงความรู แหลงเรียนรู และ

จัดบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู

ครบทุกกลุมสาระ  
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มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหาร

และการจัดการของผูบริหาร

สถานศึกษา(ตอ) 

 

2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดลอม 

ทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอการ

จัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ  (ตอ) 

เกณฑตามคูมือประเมินของ  สพฐ และ

สพม.28 

ประเด็นการพิจารณา 

- การวางแผนและจัดสภาพแวดลอมทาง

กายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอการจัดการ

เรียนรูอยางมีคุณภาพ 

 

19. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยี 

ส่ือส่ิงอํานวยความสะดวกรองรับ

การจัดกิจกรรมการเรียนรูของครู 

และผูเรียน 

 

(ผาน) 

26. รอยละของครูและผูเรียน ไดใช

ส่ือเทคโนโลยี ส่ือส่ิงอํานวยความ

สะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนรู

ของครู และผูเรียนและมีบันทึกการ

ใชเชิงประจักษ 

ระดับ 4   

ครูและผูเรียนรอยละ 80 ข้ึนไป  

ไดใชสื่อเทคโนโลยี สื่อสิ่งอํานวย

ความสะดวกในการจัดกิจกรรม

การเรียนรูและมีบันทึกการใชเชิง

ประจักษ 

ระดับ 3 

ครูและผูเรียนรอยละ 70 – 79  

ไดใชสื่อเทคโนโลยี สื่อสิ่งอํานวย

ความสะดวกในการจัดกิจกรรม

การเรียนรูและมีบันทึกการใชเชิง

ประจักษ 

ระดับ 2 

ครูและผูเรียนรอยละ 50 - 69ได

ใชสื่อเทคโนโลยี สื่อสิ่งอํานวย

ความสะดวกในการจัดกิจกรรม

การเรียนรูและมีบันทึกการใชเชิง

ประจักษ 

ระดับ 1 

ครูและผูเรียนตํ่ากวา 

รอยละ 50 

ไดใชสื่อเทคโนโลยี สื่อสิ่งอํานวย

ความสะดวกในการจัดกิจกรรม

การเรียนรูและมีบันทึกการใชเชิง

ประจักษ 
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มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหาร

และการจัดการของผูบริหาร

สถานศึกษา(ตอ) 

 

3. การมีสวนรวมของผูเกี่ยวของทุกฝาย 

และการรวมรับผิดชอบตอผลการจัด

การศึกษาใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน 

 

เกณฑตามคูมือประเมินของ  สพฐ และ

สพม.28 

ประเด็นการพิจารณา 

ผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม

และมีเครือขายความรวมมือในการรวม

รับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษาใหมี

คุณภาพและไดมาตรฐาน 

 

 

 

20. สถาบันการศึกษา สถาน

ประกอบการ กลุมอาชีพอิสระ 

และผูมีสวนเกี่ยวของเขามามีสวน

รวมในการกําหนดความตองการ

การจัดการศึกษา และเปนพี่เล้ียง

การพัฒนาสาระเนื้อหารายวิชา 

และแหลงเรียนรูท่ีใชเปนท่ีจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 

 

(ผาน) 

27. จํานวนครั้งท่ีสถาบันการศึกษา 

สถานประกอบการ กลุมอาชีพอิสระ 

และผูมีสวนเกี่ยวของเขามามีสวน

รวมในการกําหนดความตองการการ

จัดการศึกษา และเปนพี่เล้ียงการ

พัฒนาสาระเนื้อหารายวิชา และ

แหลงเรียนรูท่ีใชเปนท่ีจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน 

 

ระดับ 4 

ผูเกี่ยวของไดเขารวมประชุม

วางแผนกําหนดความตองการ

พัฒนาสาระรายวิชาและรวม

ประเมินคุณภาพของผูเรียน ภาค

เรียนละ  1 ครั้ง    

ระดับ 3 

ผูเกี่ยวของไดเขารวมประชุม

วางแผนกําหนดความตองการ

พัฒนาสาระรายวิชาและรวม

ประเมินคุณภาพของผูเรียน ปละ  

1 ครั้ง    

ระดับ 2 

ผูเกี่ยวของไดเขารวมประชุม

วางแผนกําหนดความตองการ

พัฒนาสาระรายวิชาภาคเรียนละ 

1 ครั้ง แตไมมีสวนรวมในการ

ประเมินคุณภาพของผูเรียน  

ระดับ 1 

ผูเกี่ยวของไดเขารวมประชุม

วางแผนกําหนดความตองการ

พัฒนาสาระรายวิชา ปละ 1 ครั้ง 

แตไมมีสวนรวมในการประเมิน

คุณภาพของผูเรียน 
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มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหาร

และการจัดการของผูบริหาร

สถานศึกษา(ตอ) 

 

3. การมีสวนรวมของผูเกี่ยวของทุกฝาย 

และการรวมรับผิดชอบตอผลการจัด

การศึกษาใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน 

(ตอ) 

 

21. โรงเรียนมีระบบขอมูลการ

ใหบริการสาธารณะกับบุคคล

หนวยงาน ชุมชน ทองถ่ิน ท่ีแสดง

ความพึงพอใจท่ีเขามาเปนภาคี

เครือขายความรวมมือ   

28. ระดับความพึงพอใจของบุคคล

หนวยงาน ชุมชน ทองถ่ิน ท่ีเขามา

เปนภาคีเครือขายความรวมมือ ตอ

การใหบริการของโรงเรียน     

ระดับ 4   

ความพึงพอใจ อยูในระดับ  

4.0 - 5.0     

ระดับ 3   

ความพึงพอใจ อยูในระดับ  

3.0 - 3.9  

ระดับ 2   

ความพึงพอใจ อยูในระดับ  

2.0 - 2.9  

ระดับ 1   

ความพึงพอใจ อยูในระดับ  

1.0  -  1.9 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหาร

และการจัดการของผูบริหาร

สถานศึกษา(ตอ) 

 

4. การกํากับ ติดตามประเมินผลการ

บริหารและการจัดการศึกษา 

เกณฑตามคูมือประเมินของ  สพฐ และ

สพม.28 

เกณฑการพิจารณา 

 - สถานศึกษา กํากับ ติดตามและ

ประเมินผลการบริหารและการจัด

การศึกษาอยางเหมาะสม ชัดเจน และ

เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของมีสวนรวม 

22. สถานศึกษามีระบบการนิเทศ 

กํากับ ติดตาม ท่ีแสดงถึง

ความกาวหนาของพันธกิจและ

เปาประสงคการเปนโรงเรียน

มาตรฐานสากลและมัธยมศึกษา 

4.0 บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง 

 

(ผาน) 

29. ระบบการนิเทศ กํากับ ติดตาม 

ท่ีแสดงถึงความกาวหนาของพันธกิจ

และเปาประสงคการเปนโรงเรียน

มาตรฐานสากลและมัธยมศึกษา 4.0 

บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง 

ระดับ 4 

สถานศึกษามีแผนงาน/โครงการ 

การนิเทศภายในโรงเรียน มีการ

กําหนดกรรมการผูรับผิดชอบ  มี

ปฏิทินการปฏิบัติงานดําเนินงาน

นิเทศภายในอยางตอเน่ือง ครูทุก

คน ทุกกลุมสาระการเรียนรู ทุก

งานภายใตโครงสรางบริหาร มี

บันทึกรับการนิเทศภายใน แลวยัง

นําผลการนิเทศไปใชพัฒนางาน

และเปดโอกาสใหผูมีสวนเกี่ยวของ

มีสวนรวม 
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    ระดับ 3 

สถานศึกษามีแผนงาน/

โครงการ การนิเทศภายใน

โรงเรียน มีการกําหนด

กรรมการผูรับผิดชอบ  มี

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ดําเนินงานนิเทศภายในอยาง

ตอเนื่อง ครูทุกคน ทุกกลุม

สาระการเรียนรู ทุกงาน

ภายใตโครงสรางบริหาร มี

บันทึกรับการนิเทศ 

ระดับ 2 

สถานศึกษามีแผนงาน/

โครงการ การนิเทศภายใน

โรงเรียน มีการกําหนด

กรรมการผูรับผิดชอบ  มี

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ระดับ 1 

มีแผนงาน/โครงการ การ

นิเทศภายในโรงเรียน 
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มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหาร

และการจัดการของผูบริหาร

สถานศึกษา(ตอ) 

 

4. การกํากับ ติดตามประเมินผลการ

บริหารและการจัดการศึกษา  

(ตอ) 

เกณฑการพิจารณา 

 - สถานศึกษา กํากับ ติดตามและ

ประเมินผลการบริหารและการจัด

การศึกษาอยางเหมาะสม ชัดเจน และ

เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของมีสวนรวม 

 

23. โรงเรียนมีระบบการเก็บ

ขอมูล การบริการ และการกํากับ 

ติดตามความกาวหนาของ

กิจกรรม โครงการ กลยุทธองคกร 

การประกันคุณภาพภายใน ท่ี

สะทอนตอภาพความกาวหนา

ของพันธกิจ/เปาประสงค  

 

(ผาน) 

 

30. รอยละของจํานวนโครงการท่ีมี

การรายงาน  ผลการดําเนินงาน

กิจกรรม/โครงการตามรูปแบบการ

รายงานโครงการถูกตองครบถวน ท่ี

ระบุไวในแผนปฏิบัติการประจําป  

 

 

ระดับ 4   

จํานวนโครงการรอยละ 80 ข้ึนไป   

ท่ีมีการรายงาน ผลการดําเนินงาน

กิจกรรม/โครงการตามรูปแบบการ

รายงานโครงการถูกตองครบถวน 

ท่ีระบุไวในแผนปฏิบัติการ

ประจําป   

ระดับ 3   

จํานวนโครงการรอยละ 70 - 79          

ท่ีมีการรายงาน ผลการดําเนินงาน

กิจกรรม/โครงการตามรูปแบบการ

รายงานโครงการถูกตองครบถวน 

ท่ีระบุไวในแผนปฏิบัติการ

ประจําป   

ระดับ 2   

จํานวนโครงการรอยละ 50 - 69              

ท่ีมีการรายงาน ผลการดําเนินงาน

กิจกรรม/โครงการตามรูปแบบการ

รายงานโครงการถูกตองครบถวน 

ท่ีระบุไวในแผนปฏิบัติการ

ประจําป   

ระดับ 1   

จํานวนโครงการตํ่ากวารอยละ 50              

ท่ีมีการรายงาน ผลการดําเนินงาน

กิจกรรม/โครงการตามรูปแบบการ

รายงานโครงการถูกตองครบถวน 

ท่ีระบุไวในแผนปฏิบัติการ

ประจําป  
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มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการ

เรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน

สําคัญ 

   

1. การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสราง

โอกาสใหผูเรียนทุกคนมีสวนรวม 

เกณฑตามคูมือประเมินของ  สพฐ และ

สพม.28 

 1. ผูเรียนมีสวนรวมในการวิเคราะหตนเอง

กําหนดเน้ือหาสาระกิจกรรมท่ีสอดคลองกับ

ความสนใจและความถนัดเปนรายบุคคลอยาง

เปนรูปธรรมท้ังระบบ 

 2. เปดโอกาสใหผูเรียนเรียนรูโดยผาน

กระบวนการคิดไดปฏิบัติจริงดวยวิธีการและ

แหลงเรียนรูท่ีหลากหลายสรุปองคความรูและ

สามารถนําไปใชในสถานการณตางๆไดเปน

อยางดี 

3. จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดฝกทักษะแสดงออก

นําเสนอผลงานแสดงความคิดเห็นคิดเปนทํา

เปนรักการอานและแสวงหาความรูจากสื่อ

เทคโนโลยีดวยตนเองอยางเปนรูปธรรมและ

ตอเน่ือง 

4. ผูเรียนไดเรียนรูโดยเชื่อมโยงบูรณาการ

สาระการเรียนรูและทักษะดานตางๆ 

5.  ผูเรียนมีสวนรวมในการจัดบรรยากาศ

สภาพแวดลอมสื่อการเรียนและอํานวยความ

สะดวกท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

6. ผูเรียนไดเรียนรูโดยใชกระบวน 

การวิจัยอยางเปนรูปธรรมและตอเน่ือง 

 

 

24. ครูมีแผนการเรียนรูท่ีมี

กิจกรรมการเรียนรูเปนไปตาม

กระบวนการ Active Learning 

และรวมกันจัดทําหนวยเรียนรู

บูรณาการแบบสหวิทยาการท่ีใช

สภาพส่ิงแวดลอม แหลงเรียนรู

ของชุมชนเปนสถานการณการ

เรียนรู  

 

 (ผาน) 

31. รอยละของครูท่ีมีแผนการเรียนรู

ท่ีมีกิจกรรมการเรียนรูเปนไปตาม

กระบวนการ Active Learning และ

รวมกันจัดทําหนวยเรียนรูบูรณาการ

แบบสหวิทยาการท่ีใชสภาพ

ส่ิงแวดลอม แหลงเรียนรูของชุมชน

เปนสถานการณการเรียนรู         

ระดับ 4 

ครูรอยละ 80 ขึ้นไปที่มีแผนการ

เรียนรูที่มีกิจกรรมการเรียนรูเปนไป

ตามกระบวนการ Active Learning 

และรวมกันจัดทําหนวยเรียนรูบูรณา

การแบบสหวิทยาการที่ใชสภาพ

สิ่งแวดลอม แหลงเรียนรูของชุมชน

เปนสถานการณการเรียนรู 

ระดับ 3 

ครูรอยละ 70 – 79 ที่มีแผนการ

เรียนรูที่มีกิจกรรมการเรียนรูเปนไป

ตามกระบวนการ Active Learning 

และรวมกันจัดทําหนวยเรียนรูบูรณา

การแบบสหวิทยาการที่ใชสภาพ

สิ่งแวดลอม แหลงเรียนรูของชุมชน

เปนสถานการณการเรียนรู 

ระดับ 2 

ครูรอยละ 50 – 69 ที่มีแผนการ

เรียนรูที่มีกิจกรรมการเรียนรูเปนไป

ตามกระบวนการ Active Learning 

และรวมกันจัดทําหนวยเรียนรูบูรณา

การแบบสหวิทยาการที่ใชสภาพ

สิ่งแวดลอม แหลงเรียนรูของชุมชน

เปนสถานการณการเรียนรู 
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มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการ

เรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน

สําคัญ  (ตอ) 

   

1. การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ี

สรางโอกาสใหผูเรียนทุกคนมีสวนรวม 

(ตอ) 

เกณฑตามคูมือประเมินของ  สพฐ และสพม.

28 

 1. ผูเรียนมีสวนรวมในการวิเคราะหตนเองกําหนด

เน้ือหาสาระกิจกรรมที่สอดคลองกับความสนใจและ

ความถนัดเปนรายบุคคลอยางเปนรูปธรรมทั้งระบบ 

 2. เปดโอกาสใหผูเรียนเรียนรูโดยผาน

กระบวนการคิดไดปฏิบัติจริงดวยวิธีการและแหลง

เรียนรูที่หลากหลายสรุปองคความรูและสามารถ

นําไปใชในสถานการณตางๆไดเปนอยางดี 

3. จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดฝกทักษะแสดงออก

นําเสนอผลงานแสดงความคิดเห็นคิดเปนทําเปน

รักการอานและแสวงหาความรูจากสื่อเทคโนโลยี

ดวยตนเองอยางเปนรูปธรรมและตอเน่ือง 

4. ผูเรียนไดเรียนรูโดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระ

การเรียนรูและทักษะดานตางๆ 

5.  ผูเรียนมีสวนรวมในการจัดบรรยากาศ

สภาพแวดลอมสื่อการเรียนและอํานวยความ

สะดวกที่เอ้ือตอการเรียนรู 

6. ผูเรียนไดเรียนรูโดยใชกระบวน 

การวิจัยอยางเปนรูปธรรมและตอเน่ือง 

 

 

 

 

 

 

 

24. ครูมีแผนการเรียนรูท่ีมี

กิจกรรมการเรียนรูเปนไปตาม

กระบวนการ Active Learning 

และรวมกันจัดทําหนวยเรียนรู

บูรณาการแบบสหวิทยาการท่ีใช

สภาพส่ิงแวดลอม แหลงเรียนรู

ของชุมชนเปนสถานการณการ

เรียนรู  (ตอ)   

 

31. รอยละของครูท่ีมีแผนการเรียนรู

ท่ีมีกิจกรรมการเรียนรูเปนไปตาม

กระบวนการ Active Learning และ

รวมกันจัดทําหนวยเรียนรูบูรณาการ

แบบสหวิทยาการท่ีใชสภาพ

ส่ิงแวดลอม แหลงเรียนรูของชุมชน

เปนสถานการณการเรียนรู  (ตอ) 

ระดับ 1 

ครูตํ่ากวารอยละ 50  ท่ีมี

แผนการเรียนรูท่ีมีกิจกรรมการ

เรียนรูเปนไปตามกระบวนการ 

Active Learning และรวมกัน

จัดทําหนวยเรียนรูบูรณาการ

แบบสหวิทยาการท่ีใชสภาพ

สิ่งแวดลอม แหลงเรียนรูของ

ชุมชนเปนสถานการณการ

เรียนรู 

 

 

 

 



64 

 
 
 
 
 

มาตรฐานท่ี ประเด็นพิจารณา ตัวบงช้ี ตัวช้ีวัด แหลงขอมูล /ระดับคุณภาพ 



65 

 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการ

เรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน

สําคัญ  (ตอ) 

   

1. การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ี

สรางโอกาสใหผูเรียนทุกคนมีสวนรวม 

(ตอ) 

เกณฑตามคูมือประเมินของ  สพฐ และ

สพม.28 

  1. ผูเรียนมีสวนรวมในการวิเคราะหตนเอง

กําหนดเน้ือหาสาระกิจกรรมที่สอดคลองกับความ

สนใจและความถนัดเปนรายบุคคลอยางเปน

รูปธรรมทั้งระบบ 

 2. เปดโอกาสใหผูเรียนเรียนรูโดยผาน

กระบวนการคิดไดปฏิบัติจริงดวยวิธีการและแหลง

เรียนรูที่หลากหลายสรุปองคความรูและสามารถ

นําไปใชในสถานการณตางๆไดเปนอยางดี 

3. จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดฝกทักษะแสดงออก

นําเสนอผลงานแสดงความคิดเห็นคิดเปนทําเปน

รักการอานและแสวงหาความรูจากสื่อเทคโนโลยี

ดวยตนเองอยางเปนรูปธรรมและตอเน่ือง 

4. ผูเรียนไดเรียนรูโดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระ

การเรียนรูและทักษะดานตางๆ 

5.  ผูเรียนมีสวนรวมในการจัดบรรยากาศ

สภาพแวดลอมสื่อการเรียนและอํานวยความ

สะดวกที่เอ้ือตอการเรียนรู 

6. ผูเรียนไดเรียนรูโดยใชกระบวน 

การวิจัยอยางเปนรูปธรรมและตอเน่ือง 

25. ครูมีจรรยาบรรณวิชาชีพครู

และมีแผนการพัฒนาศักยภาพ  

การพัฒนาวิชาชีพครูเปน

รายบุคคล รองรับการจัดกิจกรรม

การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  

 

(ผาน) 

32. รอยละของครูมีจรรยาบรรณ

วิชาชีพครูและมีแผนการพัฒนา

ศักยภาพ การพัฒนาวิชาชีพครูเปน

รายบุคคลรองรับการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูในศตวรรษท่ี 21  

 

ระดับ 4   

ครูรอยละ 80 ขึ้นไป 

มีจรรยาบรรณวิชาชีพครูและมี

แผนการพัฒนาศักยภาพ  

การพัฒนาวิชาชีพครูเปนรายบุคคล

รองรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21  

ระดับ 3   

ครูรอยละ 70 - 79 

มีจรรยาบรรณวิชาชีพครูและมี

แผนการพัฒนาศักยภาพ  

การพัฒนาวิชาชีพครูเปนรายบุคคล

รองรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21  

ระดับ 2  

ครูรอยละ 50 – 69  

มีจรรยาบรรณวิชาชีพครูและมี

แผนการพัฒนาศักยภาพ  

การพัฒนาวิชาชีพครูเปนรายบุคคล

รองรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21  

ระดับ 1 

ครูตํ่ากวารอยละ 50  

มีจรรยาบรรณวิชาชีพครูและมี

แผนการพัฒนาศักยภาพ การพัฒนา

วิชาชีพครูเปนรายบุคคลรองรับการ

จัดกิจกรรมการเรียนรูในศตวรรษที่ 

21  
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 เกณฑตามคูมือประเมินของ  สพฐ และ

สพม.28 

  1. ผูเรียนมีสวนรวมในการวิเคราะห

ตนเองกําหนดเน้ือหาสาระกิจกรรมท่ี

สอดคลองกับความสนใจและความถนัดเปน

รายบุคคลอยางเปนรูปธรรมท้ังระบบ 

 2. เปดโอกาสใหผูเรียนเรียนรูโดยผาน

กระบวนการคิดไดปฏิบัติจริงดวยวิธีการ

และแหลงเรียนรูท่ีหลากหลายสรุปองค

ความรูและสามารถนําไปใชในสถานการณ

ตางๆไดเปนอยางดี 

3. จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดฝกทักษะ

แสดงออกนําเสนอผลงานแสดงความ

คิดเห็นคิดเปนทําเปนรักการอานและ

แสวงหาความรูจากสื่อเทคโนโลยีดวย

ตนเองอยางเปนรูปธรรมและตอเน่ือง 

4. ผูเรียนไดเรียนรูโดยเช่ือมโยงบูรณาการ

สาระการเรียนรูและทักษะดานตางๆ 

5. ผูเรียนมีสวนรวมในการจัดบรรยากาศ

สภาพแวดลอมสื่อการเรียนและอํานวย

ความสะดวกท่ีเอื้อตอการเรียนรู 

6. ผูเรียนไดเรียนรูโดยใชกระบวน 

การวิจัยอยางเปนรูปธรรมและตอเน่ือง 

26. ครูมีทักษะการใชส่ือ 

เทคโนโลยีท่ีแสดงการใช

ดําเนินงานตามแผนการจัด

กิจกรรมการเรียนรู 

 

 

(ผาน) 

33. รอยละของครูมีทักษะการใชส่ือ

เทคโนโลยีท่ีแสดงการใชดําเนินงาน

ตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู

และมีการบันทึกการใชส่ือเปนเชิง

ประจักษ  

รอยละ 4 

ครูรอยละ 80 ข้ึนไป มีทักษะการ

ใชสื่อ  เทคโนโลยีท่ีแสดงการใช

ดําเนินงานตามแผนการจัด

กิจกรรมการเรียนรูและมีการ

บันทึกการใชสื่อเปนเชิงประจักษ 

ระดับ 3   

ครูรอยละ 70 - 79 มีทักษะการใช

สื่อ เทคโนโลยีท่ีแสดงการใช

ดําเนินงานตามแผนการจัด

กิจกรรมการเรียนรูและมีการ

บันทึกการใชสื่อเปนเชิงประจักษ 

ระดับ 2 

ครูรอยละ 50 - 69 มีทักษะการใช

สื่อ เทคโนโลยีท่ีแสดงการใช

ดําเนินงานตามแผนการจัด

กิจกรรมการเรียนรูและมีการ

บันทึกการใชสื่อเปนเชิงประจักษ 

ระดับ 1 

ตํ่ากวารอยละ 50 ครูมีทักษะการ

ใชสื่อ เทคโนโลยีท่ีแสดงการใช

ดําเนินงานตามแผนการจัด

กิจกรรมการเรียนรูและมีการ

บันทึกการใชสื่อเปนเชิงประจักษ 
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มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการ

เรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน

สําคัญ(ตอ) 

 

2. การจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับ

บริบท ของชุมชนและทองถ่ิน  

เกณฑตามคูมือประเมินของ  สพฐ และ

สพม.28 

ประเด็นการพิจารณา 

 1. จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจาก

แหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ินใน

การจัดการเรียนการสอน 

 2. ชุมชนมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น

หรือรวมจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

อยางเปนรูปธรรมและตอเนื่อง 

 

 

27. ครูมีการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูโดยใหผูเรียนแสดงเปน

ผูประกอบการ และทําธุรกิจ

พอเพียง ตามกระบวนการ 

Project-based Learning   

 

(ผาน) 

34. รอยละของครูมีการจัดกิจกรรม

การเรียนรูโดยใหผูเรียนแสดงเปน

ผูประกอบการ และทําธุรกิจพอเพียง 

ตามกระบวนการ Project-based 

Learning 

รอยละ 4 

ครูรอยละ 80 ข้ึนไป มีการจัด

กิจกรรมการเรียนรูโดยใหผูเรียน

แสดงเปน ผูประกอบการ  

และทําธุรกิจพอเพียง ตาม

กระบวนการ Project-based 

Learning 

ระดับ 3 

ครูรอยละ 70 – 79 มีการจัด

กิจกรรมการเรียนรูโดยใหผูเรียน

แสดงเปนผูประกอบการ และทํา

ธุรกิจพอเพียง ตามกระบวนการ 

Project-based Learning 

รอยละ 2  

ครูรอยละ 50 – 69 ครูมีการจัด

กิจกรรมการเรียนรูโดยใหผูเรียน

แสดงเปนผูประกอบการ และทํา

ธุรกิจพอเพียง ตามกระบวนการ 

Project-based Learning 

รอยละ 1  

ครูตํ่ากวารอยละ 50 ครูมีการจัด

กิจกรรมการเรียนรูโดยใหผูเรียน

แสดงเปนผูประกอบการ และทํา

ธุรกิจพอเพียง ตามกระบวนการ 

Project-based Learning 
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มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการ

เรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน

สําคัญ(ตอ) 

 

2. การจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับ

บริบท ของชุมชนและทองถ่ิน (ตอ) 

ประเด็นการพิจารณา 

 - จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจาก

แหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ินใน

การจัดการเรียนการสอน 

 - ชุมชนมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น

หรือรวมจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

อยางเปนรูปธรรมและตอเนื่อง 

 

28. ครูมีการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูบูรณาการรวมกับกลุม

สาระการเรียนรูในระดับช้ัน

เดียวกันและบูรณาการกับแหลง

เรียนรู สถานประกอบการ กลุม

อาชีพอิสระของชุมชนทองถ่ิน   

  

(ผาน) 

35. รอยละของครูมีการจัดกิจกรรม

การเรียนรูบูรณาการรวมกับกลุม

สาระการเรียนรูในระดับช้ันเดียวกัน

และบูรณาการกับแหลงเรียนรู สถาน

ประกอบการ กลุมอาชีพอิสระของ

ชุมชนทองถ่ิน 

รอยละ 4 

ครูรอยละ80 ข้ึนไป มีการจัด

กิจกรรมการเรียนรูบูรณาการ

รวมกับกลุมสาระการเรียนรูใน

ระดับชั้นเดียวกันและบูรณาการ

กับแหลงเรียนรู สถาน

ประกอบการ กลุมอาชีพอิสระของ

ชุมชนทองถ่ิน 

รอยละ 3   

ครูรอยละ 70 – 79 มีการจัด

กิจกรรมการเรียนรูบูรณาการ

รวมกับกลุมสาระการเรียนรูใน

ระดับชั้นเดียวกันและบูรณาการ

กับแหลงเรียนรู สถาน

ประกอบการ กลุมอาชีพอิสระของ

ชุมชนทองถ่ิน 

รอยละ 2 

ครูรอยละ 50 – 69 มีการจัด

กิจกรรมการเรียนรูบูรณาการ

รวมกับกลุมสาระการเรียนรูใน

ระดับชั้นเดียวกันและบูรณาการ

กับแหลงเรียนรู สถาน

ประกอบการ กลุมอาชีพอิสระของ

ชุมชนทองถ่ิน 
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มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการ

เรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน

สําคัญ(ตอ) 

2. การจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับ

บริบท ของชุมชนและทองถ่ิน (ตอ) 

28. ครูมีการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูบูรณาการรวมกับกลุม

สาระการเรียนรูในระดับช้ัน

เดียวกันและบูรณาการกับแหลง

เรียนรู สถานประกอบการ กลุม

อาชีพอิสระของชุมชนทองถ่ิน  

(ตอ) 

35. รอยละของครูมีการจัดกิจกรรม

การเรียนรูบูรณาการรวมกับกลุม

สาระการเรียนรูในระดับช้ันเดียวกัน

และบูรณาการกับแหลงเรียนรู สถาน

ประกอบการ กลุมอาชีพอิสระของ

ชุมชนทองถ่ิน (ตอ) 

รอยละ 1 

ครูตํ่ากวารอยละ 50 มีการจัด

กิจกรรมการเรียนรูบูรณาการ

รวมกับกลุมสาระการเรียนรูใน

ระดับช้ันเดียวกันและบูรณาการ

กับแหลงเรียนรู สถาน

ประกอบการ กลุมอาชีพอิสระ

ของชุมชนทองถ่ิน 

3. การตรวจสอบและประเมินความรู

ความเขาใจของผูเรียนอยางเปนระบบ

และมี ประสิทธิภาพ  

เกณฑตามคูมือประเมินของ  สพฐ และ

สพม.28 

ประเด็นการพิจารณา 

1.ประเมินผูเรียนจากสภาพจริง 

2. มีขั้นตอนตรวจสอบและประเมินอยางเปน

ระบบ 

3. ใชเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่

เหมาะสมกับเปาหมายและการจัดการเรียนการ

สอน 

4. นักเรียนและผูมีสวนเก่ียวของมีสวนรวมในการ

วัดและประเมินผล 

5. ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนและผูเรียนนําไปใช

29. ครูมีเครื่องมือวัดผลการ

พัฒนาพฤติกรรมการเรียนรูไดตรง

ตามสภาพจริงอยางสมดุลยเชิง

คุณภาพ และอิงมาตรฐานการ

เรียนรูรายวิชาและตัวช้ีวัด 

 

(ผาน) 

36. รอยละของครูมีเครื่องมือวัดผล

การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรูได

ตรงตามสภาพจริงอยางสมดุลยเชิง

คุณภาพ และอิงมาตรฐานการเรียนรู

รายวิชาและตัวช้ีวัด 

รอยละ 4 

ครูรอยละ 80 ข้ึนไป  มีเครื่องมือ

วัดผลการพัฒนาพฤติกรรมการ

เรียนรูไดตรงตามสภาพจริงอยาง

สมดุลยเชิงคุณภาพ และอิง

มาตรฐานการเรียนรูรายวิชาและ

ตัวชี้วัด 
รอยละ 3 

ครูรอยละ 70 - 79 มีเครื่องมือ

วัดผลการพัฒนาพฤติกรรมการ

เรียนรูไดตรงตามสภาพจริงอยาง

สมดุลยเชิงคุณภาพ และอิง

มาตรฐานการเรียนรูรายวิชาและ

ตัวชี้วัด 
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พัฒนาตนเอง  
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มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการ

เรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน

สําคัญ(ตอ) 

 

3. การตรวจสอบและประเมินความรู

ความเขาใจของผูเรียนอยางเปนระบบ

และมี ประสิทธิภาพ  

เกณฑตามคูมือประเมินของ  สพฐ และ

สพม.28 

ประเด็นการพิจารณา 

1.ประเมินผูเรียนจากสภาพจริง 

2. มีข้ันตอนตรวจสอบและประเมินอยางเปน

ระบบ 

3. ใชเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ี

เหมาะสมกับเปาหมายและการจัดการเรียน

การสอน 

4. นักเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมใน

การวัดและประเมินผล 

5. ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนและผูเรียน

นําไปใชพัฒนาตนเอง 

29. ครูมีเครื่องมือวัดผลการ

พัฒนาพฤติกรรมการเรียนรูไดตรง

ตามสภาพจริงอยางสมดุล            

เชิงคุณภาพ และอิงมาตรฐานการ

เรียนรูรายวิชาและตัวช้ีวัด (ตอ) 

 

(ผาน) 

36. รอยละของครูมีเครื่องมือวัดผล

การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรูได

ตรงตามสภาพจริงอยางสมดุล                   

เชิงคุณภาพ และอิงมาตรฐานการ

เรียนรูรายวิชาและตัวช้ีวัด (ตอ) 

รอยละ 2  

ครูรอยละ 50 - 69 มี

เครื่องมือวัดผลการพัฒนา

พฤติกรรมการเรียนรูไดตรง

ตามสภาพจริงอยางสมดุลเชิง

คุณภาพ และอิงมาตรฐานการ

เรียนรูรายวิชาและตัวช้ีวัด 

รอยละ 1 

ครูตํ่ากวารอยละ 50 มี

เครื่องมือวัดผลการพัฒนา

พฤติกรรมการเรียนรูไดตรง

ตามสภาพจริงอยางสมดุลเชิง

คุณภาพ และอิงมาตรฐานการ

เรียนรูรายวิชาและตัวช้ีวัด 
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มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการ

เรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน

สําคัญ(ตอ) 

 

3. การตรวจสอบและประเมินความรู

ความเขาใจของผูเรียนอยางเปนระบบ

และมี ประสิทธิภาพ  (ตอ) 

  

30.ครูมีบันทึกผลการเรียนรูและ

วิจัยในช้ันเรียนท่ีแสดงศักยภาพ

ทักษะ ความรู และคุณลักษณะ

นิสัยท่ีเปนไปตามเกณฑของ

ตัวช้ีวัดรายวิชาในแตละกลุม

ศักยภาพของผูเรียนท่ีนําผล

ยอนกลับไปปรับปรุงพัฒนา

ผูเรียนเปนรายบุคคล  

 

(ผาน) 

37. รอยละของครูมีบันทึกผลการ

เรียนรูและวิจัยในช้ันเรียนท่ีแสดง

ศักยภาพทักษะ ความรู และ

คุณลักษณะนิสัยท่ีเปนไปตามเกณฑ

ของตัวช้ีวัดรายวิชาในแตละกลุม

ศักยภาพของผูเรียนท่ีนําผลยอนกลับ

ไปปรับปรุงพัฒนาผูเรียนเปน

รายบุคคล  

รอยละ 4 

ครูรอยละ 80 ข้ึนไป มีบันทึก

ผลการเรียนรูและวิจัยในช้ัน

เรียนท่ีแสดงศักยภาพทักษะ 

ความรู และคุณลักษณะนิสัย

ท่ีเปนไปตามเกณฑของ

ตัวช้ีวัดรายวิชาในแตละกลุม

ศักยภาพของผูเรียนท่ีนําผล

ยอนกลับไปปรับปรุงพัฒนา

ผูเรียนเปนรายบุคคล 

รอยละ 3 

ครูรอยละ 70 - 79 มีบันทึก

ผลการเรียนรูและวิจัยในช้ัน

เรียนท่ีแสดงศักยภาพทักษะ 

ความรู และคุณลักษณะนิสัย

ท่ีเปนไปตามเกณฑของ

ตัวช้ีวัดรายวิชาในแตละกลุม

ศักยภาพของผูเรียนท่ีนําผล

ยอนกลับไปปรับปรุงพัฒนา

ผูเรียนเปนรายบุคคล 
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มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการ

เรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน

สําคัญ(ตอ) 

 

3. การตรวจสอบและประเมินความรูความ

เขาใจของผูเรียนอยางเปนระบบและมี

 ประสิทธิภาพ  (ตอ)  

ประเด็นการพิจารณา 

-ประเมินผูเรียนจากสภาพจริง 

-มีข้ันตอนตรวจสอบและประเมินอยางเปน

ระบบ 

- ใชเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ี

เหมาะสมกับเปาหมายและการจัดการเรียน

การสอน 

- นักเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมใน

การวัดและประเมินผล 

-ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนและผูเรียน

นําไปใชพัฒนาตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. ครูมีบันทึกผลการเรียนรูและ

วิจัยในช้ันเรียนท่ีแสดงศักยภาพ

ทักษะ ความรู และคุณลักษณะ

นิสัยท่ีเปนไปตามเกณฑของ

ตัวช้ีวัดรายวิชาในแตละกลุม

ศักยภาพของผูเรียนท่ีนําผล

ยอนกลับไปปรับปรุงพัฒนา

ผูเรียนเปนรายบุคคล  (ตอ) 

37. รอยละของครูมีบันทึกผลการ

เรียนรูและวิจัยในช้ันเรียนท่ีแสดง

ศักยภาพทักษะ ความรู และ

คุณลักษณะนิสัยท่ีเปนไปตามเกณฑ

ของตัวช้ีวัดรายวิชาในแตละกลุม

ศักยภาพของผูเรียนท่ีนําผลยอนกลับ

ไปปรับปรุงพัฒนาผูเรียนเปน

รายบุคคล (ตอ) 

รอยละ 2 

ครูรอยละ 50 - 69 มีบันทึก

ผลการเรียนรูและวิจัยในช้ัน

เรียนท่ีแสดงศักยภาพทักษะ 

ความรู และคุณลักษณะนิสัย

ท่ีเปนไปตามเกณฑของ

ตัวช้ีวัดรายวิชาในแตละกลุม

ศักยภาพของผูเรียนท่ีนําผล

ยอนกลับไปปรับปรุงพัฒนา

ผูเรียนเปนรายบุคคล 

รอยละ 1 

ครูตํ่ากวารอยละ 50 มีบันทึก

ผลการเรียนรูและวิจัยในช้ัน

เรียนท่ีแสดงศักยภาพทักษะ 

ความรู และคุณลักษณะนิสัย

ท่ีเปนไปตามเกณฑของ

ตัวช้ีวัดรายวิชาในแตละกลุม

ศักยภาพของผูเรียนท่ีนําผล

ยอนกลับไปปรับปรุงพัฒนา

ผูเรียนเปนรายบุคคล 
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มาตรฐานท่ี 4 ระบบการประกัน

คุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล 

การใชระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อ

ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาใหดี

ยิ่งข้ึน  

เกณฑตามคูมือประเมินของ  สพฐ และ

สพม.28 

ประเด็นการพิจารณา 

 1. สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษา  ที่สงผลตอคุณภาพผูเรียน

อยางเปนรูปธรรม  มีขั้นตอนอยางชัดเจน  และมี

ความเปนไปไดในการปฏิบัติ 

2.  ผูเก่ียวของทุกฝายใหความรวมมือในการวาง

ระบบและดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษา 

3. พอแม  ผูปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษา  

ชุมชน/ทองถิ่น  และผูมีสวนเก่ียวของมีความพึง

พอใจตอระบบการบริหารและการจัดการของ

สถานศึกษา 

31. โรงเรียนใชระบบประกัน

คุณภาพภายใน เพื่อยกระดับ

คุณภาพการจัดการศึกษาอยางมี

ประสิทธิ์ภาพและครบ

องคประกอบ  

 

 

 

 

 

 

38. โรงเรียนใชระบบประกันคุณภาพ

ภายใน เพื่อยกระดับคุณภาพการจัด

การศึกษาอยางมีประสิทธิ์ภาพและ

ครบองคประกอบ  

ระดับ 4   

โรงเรียนมีการแตงต้ัง

คณะกรรมการผูรับผิดชอบ

และมีแผนการดําเนินงานเปน

ลายลักษณอักษร จัดทํา

มาตรฐานคุณภาพระดับ

โรงเรียนและสอดคลองกับ

มาตรฐานของหนวยงานตน

สังกัด  มีการดําเนินการ

พัฒนาไปสูมาตรฐานท่ีกําหนด 

มีการประเมินคุณภาพภายใน 

และจัดทํา รายงานการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาภายใน

โรงเรียนประจําปเผยแพรตอ

สาธารณชน มีการนําผลการ

ประเมินคุณภาพภายในไปใช 

ในการวางแผนและพัฒนา

คุณภาพของโรงเรียนอยาง

ตอเนื่อง  
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มาตรฐานท่ี 4 ระบบการประกัน

คุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล (ตอ) 

การใชระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อ

ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาใหดี

ยิ่งข้ึน  (ตอ) 

31. โรงเรียนใชระบบประกัน

คุณภาพภายใน เพื่อยกระดับ

คุณภาพการจัดการศึกษาอยางมี

ประสิทธิ์ภาพและครบ

องคประกอบ (ตอ)  

 

 

 

 

 

 

 

38. โรงเรียนใชระบบประกันคุณภาพ

ภายใน เพื่อยกระดับคุณภาพการจัด

การศึกษาอยางมีประสิทธิ์ภาพและ

ครบองคประกอบ  (ตอ) 

 

ระดับ 3   

โรงเรียนมีการแตงต้ัง

คณะกรรมการผูรับผิดชอบและมี

แผนการดําเนินงานเปนลาย

ลักษณอักษร จัดทํามาตรฐาน

คุณภาพระดับโรงเรียนและ

สอดคลองกับมาตรฐานของ

หนวยงานตนสังกัด  มีการ

ดําเนินการพัฒนาไปสูมาตรฐานท่ี

กําหนด มีการประเมินคุณภาพ

ภายใน และจัดทํา รายงานการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน

โรงเรียนประจําปเผยแพรตอ

สาธารณชน  

ระดับ 2   

โรงเรียนมีการแตงต้ัง

คณะกรรมการผูรับผิดชอบและมี

แผนการดําเนินงานเปนลาย

ลักษณอักษร จัดทํามาตรฐาน

คุณภาพระดับโรงเรียนและ

สอดคลองกับมาตรฐานของ

หนวยงานตนสังกัด  มีการ

ดําเนินการพัฒนาไปสูมาตรฐานท่ี

กําหนด  
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มาตรฐานท่ี 4 ระบบการประกัน

คุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล (ตอ) 

การใชระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อ

ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาใหดี

ยิ่งข้ึน  (ตอ) 

31. โรงเรียนใชระบบประกัน

คุณภาพภายใน เพื่อยกระดับ

คุณภาพการจัดการศึกษาอยางมี

ประสิทธิ์ภาพและครบ

องคประกอบ (ตอ)  

 

 

 

 

 

 

 

38. โรงเรียนใชระบบประกันคุณภาพ

ภายใน เพื่อยกระดับคุณภาพการจัด

การศึกษาอยางมีประสิทธิ์ภาพและ

ครบองคประกอบ  (ตอ) 

 

ระดับ 1   

โรงเรียนมีการแตงต้ัง

คณะกรรมการผูรับผิดชอบ

และมีแผนการดําเนินงานเปน

ลายลักษณอักษร จัดทํา

มาตรฐานคุณภาพระดับ

โรงเรียน  

 

 

สรุป  มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสตรีสิริเกศ  มี  4  มาตรฐาน   ประเด็นพิจารณา  18  ขอ    31 ตัวบงชี้  38  ตัวชี้วัด    

 รอยละ  80  ขึ้นไป   ระดับคุณภาพ    ดีเยี่ยม   

 รอยละ  70  – 79  ระดับคุณภาพ ดี  

 รอยละ  50  – 69  ระดับคุณภาพ พอใช  

 ตํ่ากวารอยละ 50   ระดับคุณภาพ ปรับปรุง  
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มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาโรงเรียนสตรีสิริเกศ  

ลงวันท่ี  4 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2560 

 

มาตรฐานท่ี ประเด็นพิจารณา ตัวบงช้ี  (31 ตัวบงช้ี)   ตัวช้ีวัด (38 ตัวช้ีวัด) 
คาเปาหมาย 

การพัฒนาคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1  

คุณภาพของ

ผูเรียน 

1.1ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน    การพัฒนาคุณภาพ 

1) ความสามารถในการอาน เขียน การ

ส่ือสาร และการคิดคํานวณตามเกณฑ

ของแตละระดับช้ัน  

 

1. ผูเรียนมีทักษะการส่ือสาร อาน เขียน ภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ ภาษาตางประเทศท่ี 2 และ

ความสามารถในการคิดคํานวณตามเกณฑของแต

ละระดับช้ัน  

 

1. รอยละของผูเรียนท่ีมีทักษะการส่ือสาร อาน 

เขียน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาตางประเทศท่ี 

2 และความสามารถในการคิดคํานวณตามเกณฑ

ของแตละระดับช้ัน 

ดีเย่ียม 

การอาน รอยละ 80         

การเขียน รอยละ 80 

การสื่อสาร รอยละ 80 

การสื่อสารภาษาอังกฤษ 

รอยละ 75 

ภาษาตางประเทศท่ี 2  

           รอยละ 75 

คิดคํานวณ รอยละ 70   

2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห คิด

วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความ

คิดเห็นและแกปญหา 

2. ผูเรียนมีทักษะการส่ือสารแลกเปล่ียนเรียนรู

สรางองคความรู สูกระบวนการแกปญหา เกิด

ความคิดเชิงสรางสรรค พัฒนานวัตกรรมใชใน

แกปญหาการดําเนินชีวิตและดํารงชีวิตในชุมชน

ทองถ่ิน 

2. รอยละของผูเรียนท่ีปฏิบัติกิจกรรมตาม

กระบวนการ Active Learning  พัฒนานวัตกรรม 

ใชแกปญหาการดําเนินชีวิตดํารงชีวิตในชุมชน

ทองถ่ิน   

ดีเย่ียม 

รอยละ 80  

ฉบับราง 
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3) ความสามารถในการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ และการส่ือสาร 

 

3. ผูเรียนรูเทาทันส่ือเทคโนโลยี   มีจริยธรรมและ

ทักษะการใชส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเขาถึง

องคความรู เพื่อการเรียนรู การส่ือสารและการ

ดําเนินชีวิต 

3.รอยละของผูเรียนท่ีรูเทาทันส่ือเทคโนโลยี         

มีจริยธรรมและทักษะการใชส่ือเทคโนโลยี

สารสนเทศ ในการเขาถึงองคความรู เพื่อการ

เรียนรู การส่ือสารและการดําเนินชีวิต 

 

 

รอยละ   80 

 

มาตรฐานท่ี ประเด็นพิจารณา ตัวบงช้ี ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

การพัฒนาคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1  

คุณภาพของ

ผูเรียน(ตอ) 

4) ความกาวหนาทางการเรียนตาม

หลักสูตร 

4. ผูเรียนมีความกาวหนาจากพื้นฐานเดิมในแตละ

ปในดานความรู ความเขาใจ และทักษะตางๆ ตาม

หลักสูตร  อยางเปนรูปธรรมและตอเนื่อง  

4. รอยละของผูเรียนท่ีมีความกาวหนาจากพื้นฐานเดิม

ในแตละปในดานความรู ความเขาใจ และทักษะตางๆ 

ตามหลักสูตร  อยางเปนรูปธรรมและตอเน่ือง   

รอยละ 80     

5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ

พัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 

 

5. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพิ่มข้ึนรอยละ 

3 และคะแนนเฉล่ียผลการสอบวัดระดับชาติ           

O – NET ระดับ ม. 3 และม.6 ในสาระการเรียนรู

หลักสูงกวาระดับประเทศ   

5. รอยละของผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เพิ่มข้ึนรอยละ 3  

รอยละ 75     

6. รอยละของคะแนนเฉล่ียผลการสอบวัด

ระดับชาติ  O - NET ระดับ ม.3 และ ม.6          

ในสาระการเรียนรูหลักสูงกวาระดับประเทศ   

ระดับดี     

6) ความพรอมในการศึกษาตอ                

การฝกงาน หรือการทํางาน 

6. ผูเรียนมีผลงานเชิงนวัตกรรมในสาขาวิชาชีพ

ตามโครงสรางการเรียนท่ีนําไปใชไดจริงกับกลุม

ปญหาตรงตามความตองการในชุมชนทองถ่ิน 

7. รอยละของผูเรียนท่ีมีผลงานเชิงนวัตกรรมใน

สาขาวิชาชีพตามโครงสรางการเรียนท่ีนําไปใชได

จริงกับกลุมปญหาตรงตามความตองการในชุมชน

ทองถ่ิน 

รอยละ 80     

7. ผูเรียนมีทักษะการประกอบการหรือทําธุรกิจ 

พอเพียงจากการทําหนวยเรียนรูบูรณาการทุกกลุม

สาระรายวิชาท่ีนําไปใชประโยชนไดจริงในการ

8. รอยละของผูเรียนท่ีมีทักษะการประกอบการ

หรือทําธุรกิจพอเพียงจากการทําหนวยเรียนรู

บูรณาการทุกกลุมสาระรายวิชาท่ีนําไปใชประโยชน

รอยละ 80     
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ดําเนินชีวิตในชุมชนทองถ่ิน ไดจริงในการดําเนินชีวิตในชุมชนทองถ่ิน 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 

 1)  มีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ี

สถานศึกษากําหนด โดยไมขัดกับกฎหมาย

และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

 

 

 

8. ผูเรียนมีคุณลักษณะดานการเรียนรู ดานการทํางาน 

และดานศีลธรรมเปนไปตามคุณลักษณะและคานิยม 

12 ประการ ตามท่ีสถานศึกษากําหนด โดยไมขัดตอ

กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม   

 

 

9. รอยละของผูเรียนท่ีมีคุณลักษณะดานการเรียนรู 

ดานการทํางาน และดานศีลธรรมเปนไปตาม

คุณลักษณะและคานิยม 12 ประการ ตามท่ี

สถานศึกษากําหนด โดยไมขัดตอกฎหมายและ

วัฒนธรรมอันดีงามของสังคม 

 

 

 

รอยละ 90     

 

มาตรฐานท่ี ประเด็นพิจารณา ตัวบงช้ี ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

การพัฒนาคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1  

คุณภาพของ

ผูเรียน(ตอ) 

 2)  ความภูมิใจในทองถ่ิน  

และความเปนไทย 

 

 

9. ผูเรียนมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม อยางเปนรูปธรรม 

และมีความภาคภูมิใจในทองถ่ิน ความเปนไทย 

และเห็นคุณคาเกี่ยวกับภูมิปญญาไทยและ

แสดงออกไดอยางเหมาะสมในชีวิตประจําวัน 

10. รอยละของผูเรียนท่ีมีสวนรวมในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม อยางเปน

รูปธรรม 

รอยละ 85   

11. รอยละของผูเรียนท่ีมีความภาคภูมิใจใน

ทองถ่ิน ในความเปนไทย และเห็นคุณคาเกี่ยวกับ

ภูมิปญญาไทยและแสดงออกไดอยางเหมาะสมใน

ชีวิตประจําวัน 

รอยละ 85    

 3)  ยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความ

แตกตางและความหลากหลาย 

10. ผูเรียนมีทักษะการปรับตัวและเทาทันตอการ

เปล่ียนแปลงของสังคมโลกและมีเปาหมายการ

เรียนรูสรางเปาหมายชีวิตการทํางานและการ

ประกอบอาชีพ   

12. รอยละของผูเรียนท่ีมีทักษะการปรับตัวและ

เทาทันตอการเปล่ียนแปลงของ สังคมโลกและมี

เปาหมายการเรียนรูสรางเปาหมายชีวิตการทํางาน

และการประกอบอาชีพ 

รอยละ 90     
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    4) สุขภาวะทางรางกาย และลักษณะ

จิตสังคม 

11. ผูเรียนมีพัฒนาการทางดานรางกาย จิตใจ มี

สุนทรียภาพ และสามารถปองกันตนเองจากภัย

สังคม    

13. รอยละของผูเรียนท่ีมีน้ําหนักสวนสูง และ

สมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน   

รอยละ 90     

14. รอยละของผูเรียนท่ีมีความฉลาดทางดาน

อารมณ อยูในเกณฑปกติ    

รอยละ 90     

15. รอยละของผูเรียนท่ีมีสุนทรียภาพทางดานศิลปะ 

ดนตรีนาฏศิลป  กีฬา นันทนาการ ตามจินตนาการ 

 

รอยละ 90     

16. รอยละของผูเรียนท่ีสามารถปองกันตนเองจากสิ่ง

เสพติดใหโทษและอบายมุข หลีกเลี่ยงตนเองจาก

สภาวะท่ีเสี่ยงตอความรุนแรง  ปญหาทางเพศ 

 

รอยละ 90     

 
 

มาตรฐานท่ี ประเด็นพิจารณา ตัวบงช้ี ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

การพัฒนาคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 2 

กระบวนการ

บริหารและการ

จัดการของ

ผูบริหาร

สถานศึกษา 

 

1.การมีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ

ท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน  

 

12. โรงเรียนมีเอกลักษณความเปนเลิศท่ีปรากฏใน

วิสัยทัศนแสดงความเช่ือมโยงไปสู พันธกิจ

เปาประสงค กลยุทธองคกร ท่ีรองรับนโยบาย

กระทรวงศึกษาธิการและประเทศ 

17. โรงเรียนมีการกําหนดวิสัยทัศนท่ีสอดคลองกับ

เอกลักษณ เช่ือมโยงไปสูพันธกิจ เปาประสงค         

กลยุทธองคกร ท่ีรองรับนโยบาย 

กระทรวงศึกษาธิการและประเทศ   

ดีเยี่ยม 

2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษา ของสถานศึกษา 

 
 

 

 2.1 การวางแผนและดําเนินงาน  

พัฒนวิชาการท่ีเนนคุณภาพของผูเรียน

รอบดาน ทุกกลุมเปาหมาย และ

13. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีรองรับกลุม

ศักยภาพผูเรียนท่ีหลากหลายและสอดคลองกับ      

ความตองการของทองถ่ิน   

18. โรงเรียนมีสารสนเทศท่ีแสดงถึงความตองการ

ของผูเรียน และมีโครงสรางการเรียนท่ีรองรับกลุม

ศักยภาพผูเรียนท่ีหลากหลายและสอดคลองกับ      

ดีเยี่ยม 
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ดําเนินการอยางเปนรูปธรรม 

 

ความตองการของทองถ่ิน     

19. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมีโครงสราง

การเรียนท่ีรองรับกลุมศักยภาพผูเรียนอยาง

หลากหลายและดําเนินการอยางเปนระบบ       

ดีเยี่ยม 

14. โรงเรียนมีระบบงานแนะแนวการศึกษา แนะ

แนวอาชีพ     แนะแนวทักษะชีวิต จัดทําระเบียน

สะสมและแฟมสะสมผลงาน ท่ีแสดงเสนทาง

การศึกษาตอสูการประกอบอาชีพ (Career Path 

Portfolio) 

20. รอยละของผูเรียนท่ีมีระเบียนสะสมเปน

รายบุคคล  และแฟมสะสมผลงาน เสนทาง

การศึกษาตอ สูการประกอบอาชีพ (Career Path 

Portfolio) 

 

รอยละ 80  

 2.2 การวางแผนและดําเนินงาน 

พัฒนาครู และบุคลากรใหมีความ

เช่ียวชาญทางวิชาชีพ (ตอ) 

15. โรงเรียนมีแผนการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครู 

สวัสดิการเปนรายบุคคล และมีบันทึกขอมูลผลงาน

เชิงประจักษท่ีเปนไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน

รายป   

21. รอยละของครูและบุคลากร ท่ีไดรับการพัฒนา

ใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ สอดคลองกับ 

ความตองการรายบุคคลและมีบันทึกขอมูลผลงาน

เชิงประจักษท่ีเปนไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน

รายป   

 

รอยละ 90 

 
 

มาตรฐานท่ี ประเด็นพิจารณา ตัวบงช้ี ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

การพัฒนาคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 2 

กระบวนการ

บริหารและการ

จัดการของ

ผูบริหาร

 2.3 การวางแผนและการจัดการ

ขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบ  

 

16. โรงเรียนมีระบบบริหารขอมูลสารสนเทศ

ถูกตอง เปนปจจุบันท่ีแสดงความเช่ือมโยง

สอดคลองกันขององคกรท้ังภายในและภายนอก

โรงเรียน 

22. โรงเรียนมีระบบขอมูลสารสนเทศถูกตอง เปน

ปจจุบันท่ีแสดงความเช่ือมโยงสอดคลองกัน      

ขององคกรท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 

ดีเยี่ยม 

 2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดลอม 17. โรงเรียนมีส่ิงอํานวยความสะดวก สภาพ 23. โรงเรียนมีแผนการบริหารจัดการส่ิงอํานวย ดีเยี่ยม 
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สถานศึกษา 

(ตอ) 

 

ทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอการ

จัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

 

แวดลอม แหลงเรียนรูท่ีแสดงกรณีศึกษาตาม

ศาสตรพระราชา 

ความสะดวก สภาพแวดลอม แหลงเรียนรูท่ีแสดง

กรณีศึกษาตามศาสตรพระราชา  

ท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

24. โรงเรียนมีส่ิงอํานวยความสะดวก 

สภาพแวดลอม แหลงเรียนรูท่ีแสดงกรณีศึกษาตาม

ศาสตรพระราชา  

ดีเยี่ยม 

18. โรงเรียนมีหองปฏิบัติการ หองสืบคนความรู            

ท่ีมีระบบเทคโนโลยีการเขาถึงความรู แหลงเรียนรู 

และบรรยากาศท่ีเอื้อตอการเรียนรู   

 

25. โรงเรียนมีหองปฏิบัติการ หองสืบคนความรู ท่ี

นําระบบเทคโนโลยีการเขาถึงความรู แหลงเรียนรู 

และบรรยากาศท่ีเอื้อตอการเรียนรู   

ครบทุกกลุมสาระ 

ดีเยี่ยม 

19. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยี ส่ือส่ิงอํานวย 

ความสะดวกรองรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูของ

ครูและผูเรียน 

 

26. รอยละของครูและผูเรียน ท่ีใชส่ือเทคโนโลยี 

ส่ือส่ิงอํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม     

การเรียนรู และมีบันทึกการใชเชิงประจักษ 

รอยละ 80 

 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานท่ี ประเด็นพิจารณา ตัวบงช้ี ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

การพัฒนาคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 2 

กระบวนการ

3. การมีสวนรวมของผูเกี่ยวของทุกฝาย 

และการรวมรับผิดชอบตอผลการจัด

20. สถาบันการศึกษา สถานประกอบการ กลุม

อาชีพอิสระ และผูมีสวนเกี่ยวของเขามามีสวนรวม

27. จํานวนครั้งท่ีสถาบันการศึกษา สถาน

ประกอบการ กลุมอาชีพอิสระ และผูมีสวน

ดีเยี่ยม 
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บริหารและการ

จัดการของ

ผูบริหาร

สถานศึกษา 

(ตอ) 

 

การศึกษาใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน 

 

 

ในการกําหนดความตองการการจัดการศึกษา          

และเปนพี่เล้ียงการพัฒนาสาระเนื้อหารายวิชา 

และแหลงเรียนรูท่ีใชจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

เกี่ยวของเขามามีสวนรวมในการกําหนดความ

ตองการการจัดการศึกษา และเปนพี่เล้ียงการ

พัฒนาสาระเนื้อหารายวิชา และแหลงเรียนรูท่ีใช

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

21. โรงเรียนมีระบบขอมูลการใหบริการสาธารณะ

กับบุคคลหนวยงาน ชุมชน ทองถ่ิน  

28. ระดับความพึงพอใจของบุคคลหนวยงาน 

ชุมชน ทองถ่ิน ท่ีเขามาเปนภาคีเครือขายความ

รวมมือ ตอการใหบริการของโรงเรียน     

ดีเยี่ยม 

4. การกํากับ ติดตามประเมินผลการ

บริหารและการจัดการศึกษา 

 

22. โรงเรียนมีระบบการนิเทศ กํากับ ติดตาม ท่ี

แสดงถึงความกาวหนาของพันธกิจและเปาประสงค

การเปนโรงเรียนมาตรฐานสากลและมัธยมศึกษา 

4.0 บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง 

29. ระบบการนิเทศ กํากับ ติดตาม ท่ีแสดงถึง

ความกาวหนาของพันธกิจและเปาประสงคการเปน

โรงเรียนมาตรฐานสากลและมัธยมศึกษา 4.0 บน

พื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง 

ดีเยี่ยม 

23. โรงเรียนมีระบบการจัดเก็บขอมูล การ

ใหบริการ และการกํากับ ติดตามความกาวหนา

ของกิจกรรม โครงการ กลยุทธองคกร การประกัน

คุณภาพภายใน ท่ีสะทอนตอความกาวหนาของ

พันธกิจ เปาประสงค  

 

 

 

 

30. รอยละของจํานวนโครงการท่ีมีการรายงาน  

ผลการดําเนินงานกิจกรรม โครงการตามรูปแบบ

การรายงานโครงการถูกตองครบถวน ท่ีระบุไวใน

แผนปฏิบัติการประจําป  

 

รอยละ 80 

 
 
 
 
 



89 

 

มาตรฐานท่ี ประเด็นพิจารณา ตัวบงช้ี ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

การพัฒนาคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 3 

กระบวนการ

จัดการเรียน

การสอนท่ีเนน

ผูเรียนเปน

สําคัญ 

1. การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสราง

โอกาสใหผูเรียนทุกคนมีสวนรวม 

 

24. ครูมีแผนการจัดการเรียนรูท่ีมีกิจกรรมการ

เรียนรูเปนไปตามกระบวนการ Active Learning 

และรวมกันจัดทําหนวยการเรียนรูบูรณาการ

แบบสหวิทยาการตามสภาพแวดลอม และ          

แหลงเรียนรูของชุมชน  

31. รอยละของครูท่ีมีแผนการจัดการเรียนรูท่ีมี

กิจกรรมการเรียนรูเปนไปตามกระบวนการ Active 

Learning และรวมกันจัดทําหนวยเรียนรูบูรณาการ

แบบสหวิทยาการตามสภาพแวดลอมและแหลง

เรียนรูของชุมชน 

รอยละ 80  

25. ครูมีจรรยาบรรณวิชาชีพครูและมีแผนการ

พัฒนาศักยภาพ การพัฒนาวิชาชีพครูเปน

รายบุคคล รองรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูใน

ศตวรรษท่ี 21  

32. รอยละของครูท่ีมีจรรยาบรรณวิชาชีพครูและมี

แผนการพัฒนาศักยภาพ การพัฒนาวิชาชีพครูเปน

รายบุคคลรองรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูใน

ศตวรรษท่ี 21  

รอยละ 100 

26. ครูมีทักษะการใชส่ือ เทคโนโลยี ในการจัดการ

เรียนรู 

 

 

33. รอยละของครูท่ีมีทักษะการใชส่ือเทคโนโลยี 

ตามแผนการจัดการเรียนรูและมีการบันทึกการใช

ส่ือ  

รอยละ 80 

2. การจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับ

บริบท ของชุมชนและทองถ่ิน  

 

 

27. ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียน              

แสดงเปนผูประกอบการ และทําธุรกิจพอเพียง 

ตามกระบวนการ Project-based Learning   

 

34. รอยละของครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู    

ใหผูเรียนแสดงเปนผูประกอบการ และทําธุรกิจ

พอเพียง ตามกระบวนการ Project-based 

Learning 

 

รอยละ 80 
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มาตรฐานท่ี ประเด็นพิจารณา ตัวบงช้ี ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

การพัฒนาคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 3 

กระบวนการ

จัดการเรียน

การสอนท่ีเนน

ผูเรียนเปน

สําคัญ (ตอ) 

2. การจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับ

บริบท ของชุมชนและทองถ่ิน (ตอ) 

 

28. ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูบูรณาการ

รวมกับกลุมสาระการเรียนรูในระดับช้ันเดียวกัน

และบูรณาการกับแหลงเรียนรู สถานประกอบการ 

กลุมอาชีพอิสระของชุมชนทองถ่ิน   

35. รอยละของครูท่ีมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู

บูรณาการรวมกับกลุมสาระการเรียนรูในระดับช้ัน

เดียวกันและบูรณาการกับแหลงเรียนรู สถาน

ประกอบการ กลุมอาชีพอิสระของชุมชนทองถ่ิน 

รอยละ 80 

3. การตรวจสอบและประเมินความรู

ความเขาใจของผูเรียนอยางเปนระบบ

และมี ประสิทธิภาพ  

 

29. ครูมีเครื่องมือวัดผลการพัฒนาพฤติกรรมการ

เรียนรูไดตรงตามสภาพจริงอยางสมดุลเชิงคุณภาพ 

และอิงมาตรฐานการเรียนรูรายวิชาและตัวช้ีวัด 

36. รอยละของครูท่ีมีเครื่องมือวัดผลการพัฒนา

พฤติกรรมการเรียนรูไดตรงตามสภาพจริงอยาง

สมดุลเชิงคุณภาพ และอิงมาตรฐานการเรียนรู

รายวิชาและตัวช้ีวัด 

รอยละ 80 

30. ครูมีบันทึกผลการเรียนรูและวิจัยในช้ันเรียนท่ี

แสดงศักยภาพทักษะ ความรู และคุณลักษณะท่ี

เปนไปตามเกณฑของตัวช้ีวัดรายวิชาในแตละกลุม

ศักยภาพของผูเรียนท่ีนําผลยอนกลับไปปรับปรุง

พัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคล  

37. รอยละของครูท่ีมีบันทึกผลการเรียนรูและวิจัย

ในช้ันเรียนท่ีแสดงศักยภาพทักษะ ความรู และ

คุณลักษณะนิสัยท่ีเปนไปตามเกณฑของตัวช้ีวัด

รายวิชาในแตละกลุมศักยภาพของผูเรียนท่ีนําผล

ยอนกลับไปปรับปรุงพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคล  

รอยละ 80 

มาตรฐานที่ 4 

ระบบการ

ประกันคุณภาพ

ภายในที่มี

ประสิทธิผล 

การใชระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อ

ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาใหดี

ยิ่งข้ึน  

31. โรงเรียนใชระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อ

ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิ์

ภาพและครบองคประกอบ  

 

38. โรงเรียนใชระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อ

ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิ์

ภาพและครบองคประกอบ  

ดีเยี่ยม 
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