


ก 

 
ค ำน ำ 

    
   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒  ตามความใน มาตรา ๙(๓) มาตรา ๔8        
และมาตรา 5 มาตรา 31  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม                      
โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  ประกอบกับมติคณะกรรมการการศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐานในการประชุม ครั้งที่ 5/๒๕61  เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕61 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน   
และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อเป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับสถานศึกษา 
หน่วยงานต้นสังกัด  และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท้ังประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในการพัฒนา
สนับสนุน ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบและข้อก าหนด
ดังกล่าว 
  โรงเรียนสตรีสิริเกศ จึงได้จัดท ามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนขึ้น โดยได้น ามาตรฐานการศึกษาชาติ  
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ประกาศ ณ วันที่ 6  สิงหาคม  
พ.ศ. 2561 เพ่ือเป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับสถานศึกษาในการพัฒนาสนับสนุน ก ากับดูแล          
และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของโรงเรียน  ประกอบการ
พิจารณาจัดท ามาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสตรีสิริเกศขึ้น   เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ ๒  ที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่าง
ชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต   
   มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสตรีสิริเกศฉบับนี้  จะเป็นคู่มือให้ครู บุคลากรทางการศึกษา  และผู้ที่
เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการท างานตามระบบงานภายในของโรงเรียน  ก่อให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ   
   ขอขอบคุณคณะครูโรงเรียนสตรีสิริเกศและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนในการจัดท าจนได้
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสตรีสิริเกศที่สมบูรณ์  เป็นแนวทางการด าเนินงานของโรงเรียน ท าให้             
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลต่อนักเรียน                
ชุมชนสังคมและประเทศชาติ   
 
 
 
                     นายสุธี    ชินชัย 
                 ผูอ้ านวยการโรงเรยีนสตรีสริิเกศ 
             
 
 
 
 



ข 

 
สำรบัญ 

 
 หน้ำ 
ค ำน ำ ก 
สำรบัญ ข 
ประกาศโรงเรียนสตรีสิริเกศ  เรื่อง  การใช้มาตรฐานและค่าเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษา           
ขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

๑ 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑   
โรงเรียนสตรีสิริเกศ  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

๔ 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑   
โรงเรียนสตรีสิริเกศ  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพ) 

๕ 

 
ภำคผนวก 

 

       ภาคผนวก ก  วิสัยทัศน ์พันธกิจ  เปา้ประสงค์  อัตลักษณ์   วัฒนธรรมของโรงเรียน   
      เอกลักษณ์ความเป็นเลิศ  ปรัชญาของโรงเรียน  ค าขวัญของโรงเรียน   

๑๔ 

 ภาคผนวก ข   ๑๗ 
-    ประกาศกระทรวงศึกษาการ ๑๘ 
-    ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ๑๙ 
-    มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ๒๐ 

 ภาคผนวก ค  ค าสั่งโรงเรียนสตรีสิริเกศ ๒๓ 
- เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
      โรงเรียน     

๒๔ 

- เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสตรีสิริเกศ  
      และการก าหนดเป้าหมายความส าเร็จของมาตรฐานการศึกษา ประจ าปี 
      การศึกษา ๒๕๖๑ 

๒๗ 

 ภาคผนวก ง  ๓๐ 
- คณะกรรมการการจัดท า ๓๑ 
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ประกาศโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
เรื่อง  การใช้มาตรฐานและค่าเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
-------------------------------------- 

 
   ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษา                 
ขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ประกาศ ณ วันที่  6  สิงหาคม  พ.ศ. 2561   
โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สองท่ีก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  
ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพท้ังภายในและภายนอกของทุกระดับ
ก่อนจะมีการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบต่อไป   จ าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานให้
สอดคล้องกัน  จึงให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ลงวันที่ 11
ตุลาคม พ.ศ. 2561   

   ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความใน มาตรา ๙(๓) มาตรา ๔ 8 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ              
พ.ศ. ๒๕๔๒  และมาตรา  5 มาตรา 31  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  ประกอบกับมติคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน           
ในการประชุม ครั้งที่ 5/๒๕61  เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕61 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน             
ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เพ่ือเป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด  และส านักงาน          
เขตพ้ืนที่การศึกษาท้ังประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในการพัฒนาสนับสนุน ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา  

          โรงเรียนสตรีสิริเกศ จึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
จ านวน 3 มาตรฐาน โดยได้ก าหนดให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน               
ของกระทรวงศึกษาธิการ และสอดคล้องกับศักยภาพของนักเรียน ชุมชนและท้องถิ่น โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนสตรีสิริเกศ และจากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งวัตถุประสงค์ใน
การจัดท ามาตรฐานการศึกษาในครั้งนี้ เพื่อใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน การด าเนินการ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก ตามเอกสารที่
แนบท้ายประกาศนี้ 

     ประกาศ ณ วันที่  10 กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖1 
 
    
   (นายสุธี  ชินชัย)  

     ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
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มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๖1  โรงเรียนสตรีสิริเกศ   

ฉบับลงวันที ่10 กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖1 
 
มีจ านวน ๓ มาตรฐาน คือ  
  มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน  
      ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
      ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ  
  มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
 ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
    ๑) มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ   
    ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
     และแก้ปัญหา     
    ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
    4 ) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
    ๕ ) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
    ๖ ) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
  ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
    ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
    ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
    ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
    ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
  ๒. ๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
  ๒. ๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา    
  ๒. ๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่ม 
     กลุ่มเป้าหมาย    
  ๒ .๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
  ๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพ  
  ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  
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มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ๑. จัดการเรียนรู้ผ่านระบบการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
  ๒. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้   
  3 . มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
  4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
  ๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้   

 จากมาตรฐานการศึกษาข้างต้น  โรงเรียนสตรีสิริเกศโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา ครู 
บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพของมาตรฐานการศึกษาในแต่ละมาตรฐาน
ร่วมกัน โดยมติในที่ประชุม วันจันทร์ที่ 5 กันยายน ๒๕๖1  ซึ่งก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพของ
มาตรฐานการศึกษา ตามรายละเอียดดังนี้     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๖1 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนสตรีสิริเกศ  

มาตรฐาน 
ค่าเป้าหมาย 
(ร้อยละ/ระดับคุณภาพ) 

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน  
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  ระดับยอดเยี่ยม 
  ๑) มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ร้อยละ 82 ระดับยอดเยี่ยม 
  ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
   แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา     

ร้อยละ 84 ระดับยอดเยี่ยม 

  ๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ 84 ระดับยอดเยี่ยม 
  4 ) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร้อยละ 88 ระดับยอดเยี่ยม 

  ๕ ) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับดี 
  ๖ ) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ร้อยละ 84  ระดับยอดเยี่ยม 
 ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับยอดเยี่ยม 

  ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  ร้อยละ 95  ระดับยอดเยี่ยม 
  ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย    ร้อยละ 90  ระดับยอดเยี่ยม 
  ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย ร้อยละ 90  ระดับยอดเยี่ยม 
  ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  ร้อยละ 95  ระดับยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับยอดเยี่ยม 
 ๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  ระดับยอดเยี่ยม 
 ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา    ระดับยอดเยี่ยม 

 ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร 
   สถานศึกษาและทุกกลุ่มกลุ่มเป้าหมาย  

ระดับยอดเยี่ยม 

 ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  ระดับยอดเยี่ยม 

 ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
    อย่างมีคุณภาพ  

ระดับยอดเยี่ยม 

 ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ 
    จัดการเรียนรู้ 

ระดับยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคับ ระดับยอดเยี่ยม 
 ๑. จัดการเรียนรู้ผ่านระบบการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
  ในชีวิตได้  

ร้อยละ 81 ระดับยอดเยี่ยม 

 ๒. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  ร้อยละ 87 ระดับยอดเยี่ยม 
 3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ร้อยละ 80 ระดับยอดเยี่ยม 
 4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ร้อยละ 81 ระดับยอดเยี่ยม 
 ๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง  
  การจัดการเรียนรู้   

ร้อยละ 84 ระดับยอดเยี่ยม 

 
 



  มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาโรงเรียนสตรีสิริเกศ  
 ลงวันที่  10 เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖1    

 

มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งช้ี  (๓๑ ตัวบ่งช้ี)   ตัวช้ีวัด (4๘ ตัวช้ีวัด) 
ค่าเป้าหมายการพัฒนา

คุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๑  
คุณภาพของ
ผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   

 ๑) มีความสามารถในการอ่าน 
เขียน การสื่อสาร และการคิด
ค านวณ   

๑. ผู้เรียนมีทักษะการสื่อสาร อ่าน เขียน 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศท่ี ๒ 
และความสามารถในการคิดค านวณตามเกณฑ์
ของแต่ละระดับชั้น  

 

๑. ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะการสื่อสาร อ่าน 
เขียน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ
ที่ ๒ และความสามารถในการคิดค านวณตาม
เกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 

การอ่าน ร้อยละ ๘8  
การเขียน ร้อยละ ๘8 
การสื่อสาร ร้อยละ 9๐ 
การส่ือสารภาษาอังกฤษ ร้อยละ ๗7   
ภาษาต่างประเทศที่ ๒  ร้อยละ ๗๕  
คิดค านวณ ร้อยละ ๗6  

 ๒) มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา 

๒. ผู้เรียนมีทักษะการสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สร้างองค์ความรู้ สู่กระบวนการแก้ปัญหา                        
เกิดความคิดเชิงสร้างสรรค์  

๒. ร้อยละของผู้เรียนที่ปฏิบัติกิจกรรมตาม
กระบวนการ Active Learning   

ร้อยละ ๘4  

 ๓) มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม  

3. ผู้เรียนมีผลงานเชิงนวัตกรรมในสาขาวิชาชีพ
ตามโครงสร้างการเรียนที่น าไปใช้ได้จริงกับกลุ่ม
ปัญหา ตรงตามความต้องการในชุมชนท้องถิ่น   

3. ร้อยละของผู้เรียนที่มผีลงานเชิงนวัตกรรมใน
สาขาวิชาชีพตามโครงสร้างการเรียนที่น าไปใช้ได้
จริงกับกลุ่มปัญหา ตรงตามความต้องการใน
ชุมชนท้องถิ่น   

ร้อยละ ๘4 

 ๔) ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสาร 

๔. ผู้เรียนรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยี มีจริยธรรมและ
ทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการ
เข้าถึงองค์ความรู้ เพื่อการเรียนรู้ การสื่อสารและ
การด าเนินชีวิต 

4. ร้อยละของผู้เรียนที่รู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยี                
มีจริยธรรมและทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในการเข้าถึงองค์ความรู้ เพื่อการ
เรียนรู้ การสื่อสารและการด าเนินชีวิต 
 
 

ร้อยละ   ๘8 
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มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งช้ี  (๓๑ ตัวบ่งช้ี)   ตัวช้ีวัด (4๘ ตัวช้ีวัด) 
ค่าเป้าหมายการพัฒนา

คุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๑  
คุณภาพของ
ผู้เรียน(ต่อ) 

    ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

๕. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพ่ิมข้ึน          
ร้อยละ ๓ และคะแนนเฉลี่ยผลการสอบวัด
ระดับชาติ  O – NET ระดับ ม. ๓ และม.๖ ใน
สาระการเรียนรู้หลักสูงกว่าระดับประเทศ   

๕. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป  

ร้อยละ ๗7      

๖. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการสอบวัด
ระดับชาติ  O - NET ระดับ ม.๓ และ ม.๖                
ในสาระการเรียนรู้หลักสูงกว่าระดับประเทศ   

ระดับดีเลิศ     

 ๖) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และ
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

6. ผู้เรียนมีทักษะการประกอบการหรือท าธุรกิจ
พอเพียงจากการท าหน่วยเรียนรู้บูรณาการทุก
กลุ่มสาระรายวิชาที่น าไปใช้ประโยชน์ได้จริงใน
การด าเนินชีวิตในชุมชนท้องถิ่น และมีเจตคติที่ดี
ต่อการประกอบอาชีพ 

7. ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะการประกอบการ
หรือท าธุรกิจพอเพียงจากการท าหน่วยเรียนรู้
บูรณาการ ทุกกลุ่มสาระรายวิชาที่น าไปใช้
ประโยชน์ได้จริงในการด าเนินชีวิตในชุมชน
ท้องถิ่นและมีเจตคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพ  

ร้อยละ ๘๔     

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน   
 ๑)  การมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนด  

7. ผู้เรียนมีคุณลักษณะด้านการเรียนรู้ ด้านการ
ท างาน และด้านศีลธรรมเป็นไปตามคุณลักษณะ
และค่านิยม ๑๒ ประการ ตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนด โดยไม่ขัดต่อกฎหมายและวัฒนธรรมอัน
ดีงามของสังคม   

8. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะด้านการ
เรียนรู้ ด้านการท างาน และด้านศีลธรรมเป็นไป
ตามคุณลักษณะและค่านิยม ๑๒ ประการ ตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดต่อกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีงามของสังคม 

ร้อยละ ๙5     

 ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่น  
และความเป็นไทย 
 
 

8. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างเป็นรูปธรรม 
และมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ความเป็นไทย 
และเห็นคุณค่าเก่ียวกับภูมิปัญญาไทยและ
แสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน 

9. ร้อยละของผู้เรียนที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างเป็น
รูปธรรม 

ร้อยละ 90   

๑0. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่น ในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับ
ภูมิปัญญาไทยและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมใน
ชีวิตประจ าวัน 

ร้อยละ 90    
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มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งช้ี  (๓๑ ตัวบ่งช้ี)   ตัวช้ีวัด (4๘ ตัวช้ีวัด) 
ค่าเป้าหมายการพัฒนา

คุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๑  
คุณภาพของ
ผู้เรียน(ต่อ) 

 ๓) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและความหลากหลาย 

9. ผู้เรียนมีทักษะการปรับตัวและเท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและมีเป้าหมายการ
เรียนรู้สร้างเป้าหมายชีวิตการท างานและการ
ประกอบอาชีพ   

๑1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะการปรับตัวและเท่า
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ สังคมโลกและมี
เป้าหมายการเรียนรู้สร้างเป้าหมายชีวิตการท างาน
และการประกอบอาชีพ 

ร้อยละ ๘๔     

    ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และ
ลักษณะจิตสังคม 

๑0. ผู้เรียนมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ  
มีสุนทรียภาพ และสามารถป้องกันตนเองจากภัย
สังคม    
  

๑2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีน้ าหนักส่วนสูง และ
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน   

ร้อยละ ๙4     

๑3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความฉลาดทางด้าน
อารมณ์ อยู่ในเกณฑ์ปกติ    

ร้อยละ ๙4     

๑4. ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุนทรียภาพทางด้าน
ศิลปะ ดนตรีนาฏศิลป์  กีฬา นันทนาการ ตาม
จินตนาการ 

ร้อยละ ๙5     

๑5. ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถป้องกันตนเองจาก
สิ่งเสพติดให้โทษและอบายมุข หลีกเลี่ยงตนเองจาก
สภาวะที่เสี่ยงต่อความรุ่นแรง  ปัญหาทางเพศ 

ร้อยละ ๙5     

มาตรฐานที่ ๒ 
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการ   

๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน  
 

๑1. โรงเรียนมีเอกลักษณ์ความเป็นเลิศที่ปรากฏใน
วิสัยทัศน์แสดงความเชื่อมโยงไปสู่ พันธกิจ/
เป้าประสงค์ กลยุทธ์องค์กร ที่รองรับนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการและประเทศ 

๑6. โรงเรียนมีการก าหนดวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกับ
เอกลักษณ์ เชื่อมโยงไปสู่พันธกิจ เป้าประสงค์                 
กลยุทธ์องค์กรที่รองรับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
และประเทศ   

ยอดเยี่ยม 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา    

12. สถาบันการศึกษา สถานประกอบการ             
กลุ่มอาชีพอิสระ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามี
ส่วนร่วมในการก าหนดความต้องการการจัด
การศึกษา และเป็นพี่เลี้ยงการพัฒนาสาระเนื้อหา
รายวิชา และแหล่งเรียนรู้ที่ใช้จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

17. จ านวนครั้งที่สถาบันการศึกษา สถาน
ประกอบการ กลุ่มอาชีพอิสระ และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดความ
ต้องการการจัดการศึกษา และเป็นพ่ีเลี้ยงการ
พัฒนาสาระเนื้อหารายวิชา และแหล่งเรียนรู้ที่ใช้
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ยอดเยี่ยม 
(ระดับคุณภาพ :         

เกณฑ์คุณภาพการศึกษา) 
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มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งช้ี  (๓๑ ตัวบ่งช้ี)   ตัวช้ีวัด (4๘ ตัวช้ีวัด) 
ค่าเป้าหมายการพัฒนา

คุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๒ 
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการ (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา (ต่อ)   

13. โรงเรียนมีระบบข้อมูลการให้บริการ
สาธารณะกับบุคคลหน่วยงาน ชุมชน ท้องถิ่น  

18. ระดับความพึงพอใจของบุคคลหน่วยงาน 
ชุมชน ท้องถิ่น ที่เข้ามาเป็นภาคีเครือข่ายความ
ร่วมมือ ต่อการให้บริการของโรงเรียน     

ยอดเยี่ยม 

14. โรงเรียนใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิ์ภาพและครบองค์ประกอบ  

19. โรงเรียนใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิ์ภาพและครบองค์ประกอบ  

ยอดเยี่ยม 

15. โรงเรียนมีระบบการนิเทศ ก ากับ ติดตาม                
ที่แสดงถึงความก้าวหน้าของพันธกิจและ
เป้าประสงค์การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลและ
มัธยมศึกษา ๔.๐ บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง 

20. ระบบการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ที่แสดงถึง
ความก้าวหน้าของพันธกิจและเป้าประสงค์การ
เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลและมัธยมศึกษา 
๔.๐ บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง 

ยอดเยี่ยม 

16. โรงเรียนมีระบบการจัดเก็บข้อมูล การให้ 
บริการ และการก ากับ ติดตามความก้าวหน้าของ
กิจกรรม โครงการ กลยุทธ์องค์กร ที่สะท้อนต่อ
ความก้าวหน้าของพันธกิจ เป้าประสงค์  

21. ร้อยละของจ านวนโครงการที่มีการรายงาน  
ผลการด าเนินงานกิจกรรม โครงการตามรูปแบบ
การรายงานโครงการถูกต้องครบถ้วน ที่ระบุไว้ใน
แผนปฏิบัติการประจ าปี  
 

ร้อยละ ๑๐0 

๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ี
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่ม
กลุ่มเป้าหมาย  

๑๗. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีรองรับกลุ่ม
ศักยภาพผู้เรียนที่หลากหลายและสอดคล้องกับ
ความต้องการของท้องถิ่น   

2๒. โรงเรียนมีสารสนเทศท่ีแสดงถึงความ
ต้องการของผู้เรียน และมีโครงสร้างการเรียนที่
รองรับกลุ่มศักยภาพผู้เรียนที่หลากหลายและ
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น     

ยอดเยี่ยม    

23. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมีโครงสร้าง
การเรียนที่รองรับกลุ่มศักยภาพผู้เรียนอย่าง
หลากหลายและด าเนินการอย่างเป็นระบบ    

ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งช้ี  (๓๑ ตัวบ่งช้ี)   ตัวช้ีวัด (4๘ ตัวช้ีวัด) 
ค่าเป้าหมายการพัฒนา

คุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๒ 
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการ (ต่อ) 

 18. โรงเรียนมีระบบงานแนะแนวการศึกษา 
แนะแนวอาชีพแนะแนวทักษะชีวิต จัดท า
ระเบียนสะสมและแฟ้มสะสมผลงาน ที่แสดง
เส้นทางการศึกษาต่อสู่การประกอบอาชีพ 
(Career Path Portfolio) 

24. ร้อยละของผู้เรียนที่มีระเบียนสะสมเป็น
รายบุคคล  และแฟ้มสะสมผลงาน เส้นทาง
การศึกษาต่อ สู่การประกอบอาชีพ (Career 
Path Portfolio) 
 

ร้อยละ ๙๐ 
 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  

19. โรงเรียนมีแผนการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ครู สวัสดิการเป็นรายบุคคล และมีบันทึกข้อมูล
ผลงานเชิงประจักษ์ท่ีเป็นไปตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานรายปี   

25. ร้อยละของครูและบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ สอดคล้องกับ ความ
ต้องการรายบุคคลและมีบันทึกข้อมูลผลงานเชิง
ประจักษ์ที่เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานรายปี   

ร้อยละ ๙๐ 
 

20. ครูมีจรรยาบรรณวิชาชีพครูและมีแผนการ
พัฒนาศักยภาพ การพัฒนาวิชาชีพครูเป็น
รายบุคคล รองรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี ๒๑  

26. ร้อยละของครูที่มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู
และมีแผนการพัฒนาศักยภาพ การพัฒนาวิชาชีพ
ครูเป็นรายบุคคลรองรับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  

ร้อยละ ๑๐๐ 
 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพ  
 

21. โรงเรียนมีสิ่งอ านวยความสะดวกสภาพ 
แวดล้อม แหล่งเรียนรู้ที่แสดงกรณีศึกษาตาม
ศาสตร์พระราชา 

๒7. โรงเรียนมีแผนการบริหารจัดการสิ่งอ านวย
ความสะดวก สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ที่แสดง
กรณีศึกษาตามศาสตร์พระราชา ที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม 

๒8. โรงเรียนมีสิ่งอ านวยความสะดวก
สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ที่แสดงกรณีศึกษา
ตามศาสตร์พระราชา  

ยอดเยี่ยม 

22. โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการ ห้องสืบค้นความรู้
ที่มีระบบเทคโนโลยีการเข้าถึงความรู้ แหล่ง
เรียนรู้ และบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้   

๒9. โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการ ห้องสืบค้นความรู้ 
ที่น าระบบเทคโนโลยีการเข้าถึงความรู้ แหล่ง
เรียนรู้ และบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ครบ
ทุกกลุ่มสาระ 

ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งช้ี  (๓๑ ตัวบ่งช้ี)   ตัวช้ีวัด (4๘ ตัวช้ีวัด) 
ค่าเป้าหมายการพัฒนา

คุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๒ 
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการ (ต่อ) 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

23. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยี สื่อสิ่งอ านวย
ความสะดวกรองรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ของครูและผู้เรียน 

30. ร้อยละของครูและผู้เรียน ที่ใช้สื่อเทคโนโลยี 
สื่อสิ่งอ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ และมีบันทึกการใช้เชิงประจักษ์ 

ร้อยละ ๙๐ 

๒๔. โรงเรียนมีระบบบริหารข้อมูลสารสนเทศ
ถูกต้อง  เป็นปัจจุบันที่แสดงความเชื่อมโยง
สอดคล้องกันขององค์กรทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน 

๓๑. โรงเรียนมีระบบบริหารข้อมูลสารสนเทศ
ถูกต้อง  เป็นปัจจุบันที่แสดงความเชื่อมโยง
สอดคล้องกันขององค์กรทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน 
 

ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๓ 
กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

๑. จัดการเรียนรู้ผ่านระบบการคิด
และปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

 

๒๕. ครูจัดกิจกรรมการเรียนสอนตามกระบวนการ 
 Active Learning ที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคน
มีส่วนร่วม ตามความถนัดและความสนใจ 

๓๒. ร้อยละของผู้เรียนที่มีส่วนร่วมในการ
วิเคราะห์ตนเอง ก าหนดเนื้อหาสาระกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามกระบวนการ Active Learning  ตาม
ความสนใจและความถนัดเป็นรายบุคคลอย่าง
เป็นรูปธรรมทั้งระบบ 
 

ร้อยละ ๘4 

๓๓. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้เรียนรู้โดยผ่าน
กระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลายสรุปองค์ความรู้และสามารถ
น าไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างด ี

ร้อยละ ๘0 

๓๔. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้ฝึกทักษะแสดงออก
น าเสนอผลงานแสดงความคิดเห็นคิดเป็น ท าเป็น  
รักการอ่านและแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยี
ด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
 

ร้อยละ ๘4 

๓๕. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้เรียนรู้โดยเชื่อมโยง 
บูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ  
 

ร้อยละ ๘0 
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มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งช้ี  (๓๑ ตัวบ่งช้ี)   ตัวช้ีวัด (4๘ ตัวช้ีวัด) 
ค่าเป้าหมายการพัฒนา

คุณภาพ 
๓๖. ร้อยละของผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัด
บรรยากาศสภาพแวดล้อมสื่อการเรียนและอ านวย
ความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้   

ร้อยละ ๘0 

๓๗. ร้อยละของผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้
กระบวนการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง  
 

ร้อยละ ๘0 

มาตรฐานที่ ๓ 
กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

๒. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้  

๒๖. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงเป็น
ผู้ประกอบการ และท าธุรกิจพอเพียง ตาม
กระบวนการ Project-based Learning   

๓๘. ร้อยละของครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้
ผู้เรียนแสดงเป็นผู้ประกอบการ และท าธุรกิจ
พอเพียง ตามกระบวนการ Project-based 
Learning 

ร้อยละ ๘๔ 

2๗. ครูมีทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีที่แสดงการใช้
ด าเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 
 

3๙. ร้อยละของครูมีทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีที่
แสดงการใช้ด าเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้และมีการบันทึกการใช้สื่อเป็นเชิง
ประจักษ์  
 

ร้อยละ 84 

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียน 
เชิงบวก 

2๘. ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
เพ่ือให้นักเรียนรักการเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกัน
อย่างมีความสุข    

๔๐. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความพึงพอใจต่อการ
บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกของครูผู้สอน   
ที่มีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป   
 

ร้อยละ 80  

4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ และน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน  

2๙. ครูมีเครื่องมือวัดผลการพัฒนาพฤติกรรม
การเรียนรู้ได้ตรงตามสภาพจริงอย่างสมดุลเชิง
คุณภาพ และอิงมาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาและ
ตัวชี้วัด 

4๑. ร้อยละของครูที่ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง  
 

ร้อยละ 80 

4๒. ร้อยละของครูมีข้ันตอนตรวจสอบและประเมิน
ความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
 

ร้อยละ 80 

4๓.ร้อยละของนักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมี
ส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล   

ร้อยละ 80 
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มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งช้ี  (๓๑ ตัวบ่งช้ี)   ตัวช้ีวัด (4๘ ตัวช้ีวัด) 
ค่าเป้าหมายการพัฒนา

คุณภาพ 
4๔. ร้อยละของครูมีเครื่องมือวัดผลการพัฒนา
พฤติกรรมการเรียนรู้ได้ตรงตามสภาพจริงอย่าง
สมดุลย์เชิงคุณภาพ และอิงมาตรฐานการเรียนรู้
รายวิชาและตัวชี้วัด 

ร้อยละ 84 

มาตรฐานที่ ๓ 
กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็น
ส าคัญ (ต่อ) 

๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้   

๓๐. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการร่วมกับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับชั้นเดียวกันและ
บูรณาการกับแหล่งเรียนรู้ สถานประกอบการ 
กลุ่มอาชีพอิสระของชุมชนท้องถิ่น   

4๕. ร้อยละของครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
บูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ใน
ระดับชั้นเดียวกัน 

ร้อยละ 84 

๔๖. ร้อยละของผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญาท้องถิ่น สถานประกอบการ              
กลุ่มอาชีพอิสระของชุมชนท้องถิ่น  

ร้อยละ 80 

4๗. ร้อยละของชุมชนที่มีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่าง
เป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง  

ร้อยละ 80 

๓๑. ครูมีบันทึกผลการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียน
ที่แสดงศักยภาพทักษะ ความรู้ และคุณลักษณะ
นิสัยที่เป็นไปตามเกณฑ์ของตัวชี้วัดรายวิชาในแต่
ละกลุ่มศักยภาพของผู้เรียนที่น าผลสะท้อน
กลับไปปรับปรุงพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล   

4๘. ร้อยละของครูมีบันทึกผลการเรียนรู้และวิจัย
ในชั้นเรียนที่แสดงศักยภาพทักษะ ความรู้ และ
คุณลักษณะนิสัยที่เป็นไปตามเกณฑ์ของตัวชี้วัด
รายวิชาในแต่ละกลุ่มศักยภาพของผู้เรียนที่น าผล
สะท้อนกลับไปปรับปรุงพัฒนาผู้เรียนเป็น
รายบุคคล   

ร้อยละ ๘๖ 
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สรุป  1.  มาตรฐานใหม่  8 สิงหาคม พ.ศ. 2561  มี 3 มาตรฐาน   3๑ ตัวบ่งชี้   4๘ ตัวชี้วัด   
  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  ประเด็นพิจารณาหลักท่ี  2 ประเด็น  มีประเด็นย่อย  10  ประเด็น 
  มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  ประเด็นพิจารณาหลักท่ี ๖ ประเด็น 
  มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ประเด็นพิจารณาหลักท่ี 5 ประเด็น 
 2. การให้ระดับคุณภาพ  ในแต่ละมาตรฐานประเมินภาพรวม  มีระดับคุณภาพ  5  ระดับ ดังนี้   
  ร้อยละ  80 ขึ้นไป  ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม   ร้อยละ  70 – 79  ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ     ร้อยละ  60 – 69  ระดับคุณภาพ  ดี     
  ร้อยละ  50 – 59  ระดับคุณภาพ  ปานกลาง  ต ากว่าร้อยละ  50  ระดับคุณภาพ  ก าลังพัฒนา   
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มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาโรงเรียนสตรีสิริเกศ  
ลงวันที่ ๑๐ เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งช้ี ตัวช้ีวัด ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน ๑.๑ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน     

๑) มีความสามารถในการอ่าน เขียน 
การสื่อสาร และการคิดค านวณ   

๑. ผู้เรียนมีทักษะการสื่อสาร 
อ่าน เขียน ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ
ที่ ๒ และความสามารถในการคิด
ค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับชั้น  

 

๑. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะการ
สื่อสาร อ่าน เขียน ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศท่ี ๒ 
และความสามารถในการคิดค านวณ
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 

 

ระดับ ๕  ระดับยอดเยี่ยม 
ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  
ผู้เรียนมีทักษะการสื่อสาร อ่าน 
เขียน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
ภาษาต่างประเทศที่ ๒ และ
ความสามารถในการคิดค านวณ
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 

ระดับ ๔  ระดับดีเลิศ  
ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ - ๗๙ ผู้เรียน
มีทักษะการสื่อสาร อ่าน เขียน 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
ภาษาต่างประเทศที่ ๒ และ
ความสามารถในการคิดค านวณ
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 

ระดับ ๓  ระดับด ี
ผู้เรียนร้อยละ ๖๐ - ๖๙ ผู้เรียน
มีทักษะการสื่อสาร อ่าน เขียน 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษา 
ต่างประเทศที่ ๒ และ
ความสามารถในการคิดค านวณ
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
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มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งช้ี ตัวช้ีวัด ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
(ต่อ) 

๑) มีความสามารถในการอ่าน เขียน 
การสื่อสาร และการคิดค านวณ   

๑. ผู้เรียนมีทักษะการสื่อสาร 
อ่าน เขียน ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ
ที่ ๒ และความสามารถในการคิด
ค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับชั้น (ต่อ) 

 

๑. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะการ
สื่อสาร อ่าน เขียน ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศท่ี ๒ 
และความสามารถในการคิดค านวณ
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น (ต่อ) 

ระดับ ๒  ระดับปานกลาง 
ผู้เรียนร้อยละ ๕๐ – ๕๙ ผู้เรียน
มีทักษะการสื่อสาร อ่าน เขียน 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษา 
ต่างประเทศที่ ๒ และ
ความสามารถในการคิดค านวณ
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 

ระดับ ๑ ระดับก าลังพัฒนา 
ผู้เรียนต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 
ผู้เรียนมีทักษะการสื่อสาร อ่าน เขียน 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษา 
ต่างประเทศท่ี ๒ และความสามารถ
ในการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่
ละระดับชั้น 

๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

 

 

๒. ผู้เรียนมีทักษะการสื่อสาร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างองค์
ความรู้ สู่กระบวนการแก้ปัญหา 
เกิดความคิดเชิงสร้างสรรค์ 
พัฒนานวัตกรรมใช้ในแก้ปัญหา
การด าเนินชีวิตและด ารงชีวิตใน
ชุมชนท้องถิ่น 

 

๒. ร้อยละของผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรม
ตามกระบวนการ Active learning  
พัฒนานวัตกรรม ใช้แก้ปัญหาการ
ด าเนินชีวิตด ารงชีวิตในชุมชน
ท้องถิ่น   
 

ระดับ ๕  ระดับยอดเยี่ยม 
ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
ปฏิบัติกิจกรรมตามกระบวนการ 
Active learning   

ระดับ ๔  ระดับดีเลิศ  
ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ – ๗๙  
ปฏิบัติกิจกรรมตามกระบวนการ 
Active learning  
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มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งช้ี ตัวช้ีวัด ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
(ต่อ) 

๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
(ต่อ) 

 

 

๒. ผู้เรียนมีทักษะการสื่อสาร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างองค์
ความรู้ สู่กระบวนการแก้ปัญหา 
เกิดความคิดเชิงสร้างสรรค์ 
พัฒนานวัตกรรมใช้ในแก้ปัญหา
การด าเนินชีวิตและด ารงชีวิตใน
ชุมชนท้องถิ่น (ต่อ) 

 

๒. ร้อยละของผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรม
ตามกระบวนการ Active learning  
พัฒนานวัตกรรม ใช้แก้ปัญหาการ
ด าเนินชีวิตด ารงชีวิตในชุมชน
ท้องถิ่น  (ต่อ) 
 

ระดับ ๓  ระดับด ี
ผู้เรียนร้อยละ ๖๐ – ๖๙   
ปฏิบัติกิจกรรมตามกระบวนการ 
Active learning   

ระดับ ๒  ปานกลาง 
ผู้เรียนร้อยละ ๕๐ – ๕๙ ปฏิบัติ
กิจกรรมตามกระบวนการ 
Active learning   

ระดับ ๑ ระดับก าลังพัฒนา 
ผู้เรียนต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 
ปฏิบัติกิจกรรมตามกระบวนการ 
Active learning   

๓) มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม  

๓. ผู้เรียนมีผลงานเชิงนวัตกรรม
ในสาขาวิชาชีพตามแผนการเรียน
ที่น าไปใช้ได้จริงกับกลุ่มปัญหา
ตรงตามความต้องการในชุมชน   

๓. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลงานเชิง
นวัตกรรมในสาขาวิชาชีพตาม
แผนการเรียนที่น าไปใช้ได้จริงกับ
กลุ่มปัญหาตรงตามความต้องการใน
ชุมชน   

ระดับ ๕  ระดับยอดเยี่ยม 
ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
มีผลงานเชิงนวัตกรรมในสาขา
วิชาชีพตามแผนการเรียนที่
น าไปใช้ได้จริงกับกลุ่มปัญหาตรง
ตามความต้องการในชุมชน  
ระดับ ๔  ระดับดีเลิศ  
ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ – ๗๙  
มีผลงานเชิงนวัตกรรมในสาขา
วิชาชีพตามแผนการเรียนที่
น าไปใช้ได้จริงกับกลุ่มปัญหาตรง
ตามความต้องการในชุมชน  
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มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งช้ี ตัวช้ีวัด ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
(ต่อ) 

๓) มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม (ต่อ) 

๓. ผู้เรียนพัฒนานวัตกรรมใช้ใน
แก้ปัญหาการด าเนินชีวิตและ
ด ารงชีวิตในชุมชนท้องถิ่น  (ต่อ) 

๓. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพัฒนา
นวัตกรรม ใช้แก้ปัญหาการด าเนิน
ชีวิตด ารงชีวิตในชุมชนท้องถิ่น (ต่อ) 

ระดับ ๓  ระดับด ี
ผู้เรียนร้อยละ ๖๐ – ๖๙   
มีผลงานเชิงนวัตกรรมในสาขา
วิชาชีพตามแผนการเรียนที่
น าไปใช้ได้จริงกับกลุ่มปัญหาตรง
ตามความต้องการในชุมชน  

ระดับ ๒  ปานกลาง 
ผู้เรียนร้อยละ ๕๐-๕๙  
มีผลงานเชิงนวัตกรรมในสาขา
วิชาชีพตามแผนการเรียนที่
น าไปใช้ได้จริงกับกลุ่มปัญหาตรง
ตามความต้องการในชุมชน  

ระดับ ๑  ก าลังพัฒนา 
ผู้เรียนต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ มี
ผลงานเชิงนวัตกรรมในสาขา
วิชาชีพตามแผนการเรียนที่
น าไปใช้ได้จริงกับกลุ่มปัญหาตรง
ตามความต้องการในชุมชน  

๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร 

 

๔. ผู้เรียนรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยี   
มีจริยธรรมและทักษะการใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการ
เข้าถึงองค์ความรู้ เพื่อการเรียนรู้ 
การสื่อสารและการด าเนินวิถีชีวิต 
 

๔.ร้อยละของผู้เรียนที่รู้เท่าทันสื่อ
เทคโนโลยี มีจริยธรรมและทักษะการ
ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการ
เข้าถึงองค์ความรู้ เพื่อการเรียนรู้ 
การสื่อสารและการด าเนินวิถีชีวิต 

ระดับ ๕  ระดับยอดเยี่ยม 
ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
ที่รู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยี    
มีจริยธรรมและทักษะการใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการ
เข้าถึงองค์ความรู้ เพื่อการเรียนรู้ 
การสื่อสารและการด าเนินวิถีชีวิต 
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มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งช้ี ตัวช้ีวัด ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
(ต่อ) 

๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร (ต่อ) 

 

๔. ผู้เรียนรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยี   
มีจริยธรรมและทักษะการใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการ
เข้าถึงองค์ความรู้ เพื่อการเรียนรู้ 
การสื่อสารและการด าเนินวิถีชีวิต 
(ต่อ) 

 

๔.ร้อยละของผู้เรียนที่รู้เท่าทันสื่อ
เทคโนโลยี มีจริยธรรมและทักษะการ
ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการ
เข้าถึงองค์ความรู้ เพื่อการเรียนรู้ 
การสื่อสารและการด าเนินวิถีชีวิต
(ต่อ) 

ระดับ ๔  ระดับดีเลิศ 
ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ – ๗๙   ท่ีรู้เท่าทัน
สื่อเทคโนโลยี    มีจริยธรรมและ
ทักษะการใช้ส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในการเข้าถึงองค์ความรู้ 
เพื่อการเรียนรู้ การสื่อสารและการ
ด าเนินวิถีชีวิต 

ระดับ ๓  ระดับดี 
ผู้เรียนร้อยละ ๖๐ – ๖๙   ท่ีรู้เท่าทัน
สื่อเทคโนโลยี    มีจริยธรรมและ
ทักษะการใช้ส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในการเข้าถึงองค์ความรู้ 
เพื่อการเรียนรู้ การสื่อสารและการ
ด าเนินวิถีชีวิต 

ระดับ ๒  ระดับปานกลาง 
ผู้เรียนร้อยละ ๕๐ – ๕๙  ท่ีรู้เท่าทัน
สื่อเทคโนโลยี มีจริยธรรมและทักษะ
การใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
การเข้าถึงองค์ความรู้ เพื่อการเรียนรู้ 
การสื่อสารและการด าเนินวิถีชีวิต 
 
ระดับ ๑   ระดับก าลังพัฒนา 
ผู้เรียนต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ท่ีรู้เท่าทัน
สื่อเทคโนโลยี   มีจริยธรรมและ
ทักษะการใช้ส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในการเข้าถึงองค์ความรู้ 
เพื่อการเรียนรู้ การสื่อสารและการ
ด าเนินวิถีชีวิต 
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มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งช้ี ตัวช้ีวัด ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
(ต่อ) 

๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

๕. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๓ และ
คะแนนเฉลี่ยผลการสอบวัด
ระดับชาติ O - NET ระดับ ม.๓ 
และม.๖ ในสาระการเรียนรู้หลัก
สูงกว่าระดับประเทศ   

๕. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป 

ระดับ ๕  ระดับยอดเยี่ยม 
ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป         
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป  

ระดับ ๔  ระดับดีเลิศ 
ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ – ๗๙ 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป  

ระดับ ๓  ระดับดี 
ผู้เรียนร้อยละ ๖๐ – ๖๙   
 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป  

ระดับ ๒  ระดับปานกลาง 
ผู้เรียนร้อยละ ๕๐ – ๕๙   
 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป  

ระดับ ๑  ระดับก าลังพัฒนา 
ผู้เรียนต่ ากว่าร้อยละ ๕๐            
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป 
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มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งช้ี ตัวช้ีวัด ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
(ต่อ) 

๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา (ต่อ) 
 
 

๕. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๓ และ
คะแนนเฉลี่ยผลการสอบวัด
ระดับชาติ O - NET ระดับ ม.๓ 
และม.๖ ในสาระการเรียนรู้หลัก
สูงกว่าระดับประเทศ   (ต่อ) 
 

๖. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการ
สอบวัดระดับชาติ  O - NET ระดับ 
ม.๓ และ ม.๖ ในสาระการเรียนรู้
หลักสูงกว่าระดับประเทศ   

ระดับ ๕  ระดับยอดเยี่ยม 
ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการ
สอบวัดระดับชาติ  O - NET 
ระดับ ม.๓ และ ม.๖ ในสาระ
การเรียนรู้หลักสูงกว่า
ระดับประเทศ ๔ - ๕ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้  

ระดับ ๔  ระดับดีเลิศ 
ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการ
สอบวัดระดับชาติ O – NET 
ระดับ ม.๓ และ   ม.๖ ในสาระ
การเรียนรู้หลักสูงกว่า
ระดับประเทศ ๓ 
กลุ่มสาระการเรียนรู ้ 

ระดับ ๓  ระดับด ี
ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการ
สอบวัดระดับชาติ O – NET 
ระดับ ม.๓ และ   ม.๖ ในสาระ
การเรียนรู้หลักสูงกว่า
ระดับประเทศ ๒ 
กลุ่มสาระการเรียนรู ้
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มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งช้ี ตัวช้ีวัด ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
(ต่อ) 

๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา (ต่อ) 
 
 

๕. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๓ และ
คะแนนเฉลี่ยผลการสอบวัด
ระดับชาติ O - NET ระดับ ม.๓ 
และม.๖ ในสาระการเรียนรู้หลัก
สูงกว่าระดับประเทศ   (ต่อ) 
 

๖. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการ
สอบวัดระดับชาติ  O - NET ระดับ 
ม.๓ และ ม.๖ ในสาระการเรียนรู้
หลักสูงกว่าระดับประเทศ  (ต่อ) 

ระดับ ๒ ระดับปานกลาง 
ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการ
สอบวัดระดับชาต ิ O – NET  
ระดับ ม.๓ และ ม.๖ ในสาระ
การเรียนรู้หลักสูงกว่าระดับ 
ประเทศ ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ระดับ ๑  ระดับก าลังพัฒนา 
ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการ
สอบวัดระดับชาติ  O – NET  
ระดับ ม.๓ และ ม.๖ ในสาระ
การเรียนรู้หลักต่ ากว่า
ระดับประเทศ   

๖)  มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติ
ที่ดีต่องานอาชีพ 

๖. ผู้เรียนมีทักษะการประกอบ 
การหรือท าธุรกิจพอเพียงจากการ
ท าหน่วยเรียนรู้บูรณาการทุกกลุ่ม
สาระรายวิชาที่น าไปใช้ประโยชน์
ได้จริงในการด าเนินวิถีชีวิตใน
ชุมชนท้องถิ่น 

๗. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะการ
ประกอบการหรือท าธุรกิจพอเพียง
จากการท าหน่วยเรียนรู้บูรณาการ  
ทุกกลุ่มสาระรายวิชาที่น าไปใช้
ประโยชน์ได้จริงในการด าเนินวิถีชีวิต
ในชุมชนท้องถิ่น 

ระดับ ๕  ระดับยอดเยี่ยม  
ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
มีทักษะการประกอบการและท า
ธุรกิจพอเพียงจากการท าหน่วย
เรียนรู้บูรณาการทุกกลุ่มสาระ
รายวิชาที่น าไปใช้ประโยชน์ได้
จริงในการด าเนินวิถีชีวิตใน
ชุมชนท้องถิ่น 
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มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งช้ี ตัวช้ีวัด ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
(ต่อ) 

๖)  มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติ
ที่ดีต่องานอาชีพ (ต่อ) 

๖. ผู้เรียนมีทักษะการประกอบ 
การหรือท าธุรกิจพอเพียงจากการ
ท าหน่วยเรียนรู้บูรณาการทุกกลุ่ม
สาระรายวิชาที่น าไปใช้ประโยชน์
ได้จริงในการด าเนินวิถีชีวิตใน
ชุมชนท้องถิ่น (ต่อ) 

๗. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะการ
ประกอบการหรือท าธุรกิจพอเพียง
จากการท าหน่วยเรียนรู้บูรณาการ  
ทุกกลุ่มสาระรายวิชาที่น าไปใช้
ประโยชน์ได้จริงในการด าเนินวิถีชีวิต
ในชุมชนท้องถิ่น (ต่อ) 

ระดับ ๔ ระดับดีเลิศ 
ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ – ๗๙    
มีทักษะการประกอบการและ           
ท าธุรกิจพอเพียงจากการท า
หน่วยเรียนรู้บูรณาการสาระ
รายวิชาที่น าไปใช้ประโยชน์ได้
จริงในการด าเนินวิถีชีวิตใน
ชุมชนท้องถิ่นได้  

ระดับ ๓  ระดับด ี 
ผู้เรียนร้อยละ ๖๐ – ๖๙   
มีทักษะการประกอบการและท า
ธุรกิจพอเพียงจากการท าหน่วย
เรียนรู้บูรณาการสาระรายวิชาที่
น าไปใช้ได้จริงในการด าเนินวิถี
ชีวิตในชุมชนท้องถิ่นได ้

ระดับ ๒  ระดับปานกลาง 
ผู้เรียนร้อยละ ๕๐ – ๕๙   
มีทักษะการประกอบการและท า
ธุรกิจพอเพียงจากการท าหน่วย
เรียนรู้บูรณาการสาระรายวิชาที่
น าไปใช้ได้จริงในการด าเนินวิถี
ชีวิตในชุมชนท้องถิ่นได ้
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มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งช้ี ตัวช้ีวัด ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
(ต่อ) 

๖)  มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติ
ที่ดีต่องานอาชีพ (ต่อ) 

๖. ผู้เรียนมีทักษะการประกอบ 
การหรือท าธุรกิจพอเพียงจากการ
ท าหน่วยเรียนรู้บูรณาการทุกกลุ่ม
สาระรายวิชาที่น าไปใช้ประโยชน์
ได้จริงในการด าเนินวิถีชีวิตใน
ชุมชนท้องถิ่น (ต่อ) 

๗. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะการ
ประกอบการหรือท าธุรกิจพอเพียง
จากการท าหน่วยเรียนรู้บูรณาการ  
ทุกกลุ่มสาระรายวิชาที่น าไปใช้
ประโยชน์ได้จริงในการด าเนินวิถีชีวิต
ในชุมชนท้องถิ่น (ต่อ) 

ระดับ ๑  ระดับก าลังพัฒนา  
ผู้เรียนต่ ากว่าร้อยละ ๕๐   
มีทักษะการประกอบการและท า
ธุรกิจพอเพียงจากการท าหน่วย
เรียนรู้บูรณาการสาระรายวิชาที่
น าไปใช้ได้จริงในการด าเนินวิถี
ชีวิตในชุมชนท้องถิ่นได ้ 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

๗. ผู้เรียนมีคุณลักษณะด้านการ
เรียนรู้ ด้านการท างาน และด้าน
ศีลธรรมเป็นไปตามคุณลักษณะ
และค่านิยม ๑๒ ประการ ตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของ
สังคม   
 

๘. ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะ
ด้านการเรียนรู้ ด้านการท างาน และ
ด้านศีลธรรมเป็นไปตามคุณลักษณะ
และค่านิยม ๑๒ ประการ ตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของ
สังคม 
 
 

ระดับ ๕  ระดับยอดเยี่ยม    
ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  
มีผลการประเมินคุณลักษณะด้าน
การเรียนรู้ ด้านการท างาน และ
ด้านศีลธรรมเป็นไปตาม
คุณลักษณะและค่านิยม ๑๒ 
ประการ ตามที่สถานศึกษา
ก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคมในตั้งแต่
ระดับดีขึ้นไป 
ระดับ  ๔  ระดับดีเลิศ 
ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ – ๗๙  
มีผลการประเมินคุณลักษณะด้าน
การเรียนรู้ ด้านการท างาน และ
ด้านศีลธรรมเป็นไปตาม
คุณลักษณะและค่านิยม ๑๒ 
ประการ ตามที่สถานศึกษา
ก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคมในตั้งแต่
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ระดับดีขึ้นไป 
มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งช้ี ตัวช้ีวัด ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
(ต่อ) 

๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด(ต่อ) 

๗. ผู้เรียนมีคุณลักษณะด้านการ
เรียนรู้ ด้านการท างาน และด้าน
ศีลธรรมเป็นไปตามคุณลักษณะ
และค่านิยม ๑๒ ประการ ตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของ
สังคม  (ต่อ) 
 

๘. ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะ
ด้านการเรียนรู้ ด้านการท างาน และ
ด้านศีลธรรมเป็นไปตามคุณลักษณะ
และค่านิยม ๑๒ ประการ ตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของ
สังคม(ต่อ) 
 
 

ระดับ  ๓  ระดับดี   
ผู้เรียนร้อยละ ๖๐ – ๖๙   
มีผลการประเมินคุณลักษณะ
ด้านการเรียนรู้ ด้านการ
ท างาน และด้านศีลธรรม
เป็นไปตามคุณลักษณะและ
ค่านิยม ๑๒ ประการ ตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัด
กับกฎหมายและวัฒนธรรมอัน
ดีของสังคมในตั้งแต่ระดับดีขึ้น
ไป  

ระดับ  ๒ ระดับปานกลาง   
ผู้เรียนร้อยละ ๕๐ – ๕๙   
มีผลการประเมินคุณลักษณะ
ด้านการเรียนรู้ ด้านการ
ท างาน และด้านศีลธรรม
เป็นไปตามคุณลักษณะและ
ค่านิยม ๑๒ ประการ ตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัด
กับกฎหมายและวัฒนธรรมอัน
ดีของสังคมในตั้งแต่ระดับดีขึ้น
ไป 
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มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งช้ี ตัวช้ีวัด ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
(ต่อ) 

๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด(ต่อ) 

๗. ผู้เรียนมีคุณลักษณะด้านการ
เรียนรู้ ด้านการท างาน และด้าน
ศีลธรรมเป็นไปตามคุณลักษณะ
และค่านิยม ๑๒ ประการ ตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของ
สังคม (ต่อ) 
 

๘. ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะ
ด้านการเรียนรู้ ด้านการท างาน และ
ด้านศีลธรรมเป็นไปตามคุณลักษณะ
และค่านิยม ๑๒ ประการ ตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของ
สังคม (ต่อ) 
 
 

ระดับ  ๑  ระดับก าลังพัฒนา   
ผู้เรียนต่ ากว่าร้อยละ ๕๐  
มีผลการประเมินคุณลักษณะ
ด้านการเรียนรู้ ด้านการ
ท างาน และด้านศีลธรรม
เป็นไปตามคุณลักษณะและ
ค่านิยม ๑๒ ประการ ตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัด
กับกฎหมายและวัฒนธรรมอัน
ดีของสังคมในตั้งแต่ระดับดีขึ้น
ไป 

 ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่น  
และความเป็นไทย 
 
 

๘. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม อย่างเป็นรูปธรรม 
และมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น 
ความเป็นไทย และเห็นคุณค่า
เกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยและ
แสดงออกได้อย่างเหมาะสมใน
ชีวิตประจ าวัน 
 
 

๙. ร้อยละของผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม อย่างเป็นรูปธรรม 
 

ระดับ ๕  ระดับยอดเยี่ยม    
ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม อย่างเป็นรูปธรรม 

ระดับ  ๔  ระดับดีเลิศ   
ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ – ๗๙                 
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม อย่างเป็นรูปธรรม 
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มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งช้ี ตัวช้ีวัด ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
(ต่อ) 

๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและ 
ความเป็นไทย  (ต่อ) 
 
 

๘. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม อย่างเป็นรูปธรรม 
และมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น 
ความเป็นไทย และเห็นคุณค่า
เกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยและ
แสดงออกได้อย่างเหมาะสมใน
ชีวิตประจ าวัน (ต่อ) 
 
 

๙. ร้อยละของผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม อย่างเป็นรูปธรรม 
(ต่อ) 

ระดับ  ๓  ระดับดี 
ผู้เรียนร้อยละ ๖๐ – ๖๙                 
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม อย่างเป็นรูปธรรม 

ระดับ  ๒ ระดับปานกลาง   
ผู้เรียนร้อยละ ๕๐ – ๕๙                 
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม อย่างเป็นรูปธรรม 

ระดับ  ๑  ระดับก าลังพัฒนา 
ผู้เรียนต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ มี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม อย่างเป็นรูปธรรม 
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มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งช้ี ตัวช้ีวัด ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
(ต่อ) 

๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่น  
และความเป็นไทย(ต่อ) 
 

๘. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม อย่างเป็นรูปธรรม 
และมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น 
ความเป็นไทย และเห็นคุณค่า
เกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยและ
แสดงออกได้อย่างเหมาะสมใน
ชีวิตประจ าวัน (ต่อ) 
 

๑๐. ร้อยละของผู้เรียนมีความ
ภาคภูมิใจในท้องถิ่น ในความเป็น
ไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิ
ปัญญาไทยและแสดงออกได้อย่าง
เหมาะสมในชีวิตประจ าวัน 
 

ระดับ ๕  ระดับยอดเยี่ยม   
ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น 
ในความเป็นไทย และเห็น
คุณค่าเก่ียวกับภูมิปัญญาไทย
และแสดงออกได้อย่าง
เหมาะสมในชีวิตประจ าวัน 

ระดับ ๔  ระดับดีเลิศ   
ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ – ๗๙                
มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น 
ในความเป็นไทย และเห็น
คุณค่าเก่ียวกับภูมิปัญญาไทย
และแสดงออกได้อย่าง
เหมาะสมในชีวิตประจ าวัน 

ระดับ ๓  ระดับดี 
ผู้เรียนร้อยละ ๖๐ – ๖๙                
มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น 
ในความเป็นไทย และเห็น
คุณค่าเก่ียวกับภูมิปัญญาไทย
และแสดงออกได้อย่าง
เหมาะสมในชีวิตประจ าวัน 
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มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งช้ี ตัวช้ีวัด ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
(ต่อ) 

๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่น  
และความเป็นไทย(ต่อ) 
 

๘. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม อย่างเป็นรูปธรรม 
และมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น 
ความเป็นไทย และเห็นคุณค่า
เกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยและ
แสดงออกได้อย่างเหมาะสมใน
ชีวิตประจ าวัน (ต่อ) 
 

๑๐. ร้อยละของผู้เรียนมีความ
ภาคภูมิใจในท้องถิ่น ในความเป็น
ไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิ
ปัญญาไทยและแสดงออกได้อย่าง
เหมาะสมในชีวิตประจ าวัน (ต่อ) 
  

ระดับ ๒  ระดับปานกลาง 
ผู้เรียนร้อยละ ๕๐ – ๕๙                
มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น 
ในความเป็นไทย และเห็น
คุณค่าเก่ียวกับภูมิปัญญาไทย
และแสดงออกได้อย่าง
เหมาะสมในชีวิตประจ าวัน 
 

ระดับ  ๑  ระดับก าลังพัฒนา 
ผู้เรียนต่ ากว่าร้อยละ ๕๐                
มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น 
ในความเป็นไทย และเห็น
คุณค่าเก่ียวกับภูมิปัญญาไทย
และแสดงออกได้อย่าง
เหมาะสมในชีวิตประจ าวัน 

 ๓)  ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและความหลากหลาย 

 

๙. ผู้เรียนมีทักษะการปรับตัวและ
เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลกและมีเป้าหมายการ
เรียนรู้สร้างเป้าหมายชีวิตการ
ท างานและการประกอบอาชีพ   
  

 

๑๑. ร้อยละผู้เรียนที่มีทักษะการ
ปรับตัวและเท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของ สังคมโลกและมี
เป้าหมายการเรียนรู้สร้างเป้าหมาย
ชีวิตการท างานและการประกอบ
อาชีพ 

ระดับ ๕  ระดับยอดเยี่ยม  
ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
มีผลการประเมินทักษะการ
ปรับตัวและเท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและ
มีเป้าหมายการเรียนรู้สร้าง
เป้าหมายชีวิตการท างานและ
การประกอบอาชีพในระดับดีขึ้น
ไป 
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มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งช้ี ตัวช้ีวัด ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
(ต่อ) 

 ๓)  ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและความหลากหลาย (ต่อ) 

 

๙. ผู้เรียนมีทักษะการปรับตัวและ
เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลกและมีเป้าหมายการ
เรียนรู้สร้างเป้าหมายชีวิตการ
ท างานและการประกอบอาชีพ   
 (ต่อ) 

 

๑๑. ร้อยละผู้เรียนที่มีทักษะการ
ปรับตัวและเท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและมี
เป้าหมายการเรียนรู้สร้างเป้าหมาย
ชีวิตการท างานและการประกอบ
อาชีพ   (ต่อ) 
 

ระดับ ๔ ระดับดีเลิศ  
ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ - ๗๙      
ของผู้เรียนที่มีผลการประเมิน
ทักษะการปรับตัวและเท่าทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
โลกและมีเป้าหมายการเรียนรู้
สร้างเป้าหมายชีวิตการท างาน
และการประกอบอาชีพใน
ระดับดี 
ขึ้นไป 
 
ระดับ ๓  ระดับดี  
ผู้เรียนร้อยละ ๖๐ - ๖๙      
ที่มีผลการประเมินทักษะการ
ปรับตัวและเท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
และมีเป้าหมายการเรียนรู้
สร้างเป้าหมายชีวิตการท างาน
และการประกอบอาชีพใน
ระดับดีข้ึนไป 
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มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งช้ี ตัวช้ีวัด ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
(ต่อ) 

๓)  ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและความหลากหลาย (ต่อ) 

 

๙. ผู้เรียนมีทักษะการปรับตัวและ
เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลกและมีเป้าหมายการ
เรียนรู้สร้างเป้าหมายชีวิตการ
ท างานและการประกอบอาชีพ   
 (ต่อ) 
 

๑๑. ร้อยละผู้เรียนที่มีทักษะการ
ปรับตัวและเท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและมี
เป้าหมายการเรียนรู้สร้างเป้าหมาย
ชีวิตการท างานและการประกอบ
อาชีพ   (ต่อ) 
 

ระดับ ๒  ระดับปานกลาง  
ผู้เรียนร้อยละ ๕๐ - ๕๙  
ที่มีผลการประเมินทักษะการ
ปรับตัวและเท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและ
มีเป้าหมายการเรียนรู้สร้าง
เป้าหมายชีวิตการท างานและ
การประกอบอาชีพในระดับดี
ขึ้นไป 
 
ระดับ ๑  ระดับปานกลาง 
ผู้เรียนต่ ากว่าร้อยละ ๕๐
ผู้เรียนที่มีผลการประเมิน
ทักษะการปรับตัวและเท่าทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
โลกและมีเป้าหมายการเรียนรู้
สร้างเป้าหมายชีวิตการท างาน 
และการประกอบอาชีพใน
ระดับดีข้ึนไป 
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มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งช้ี ตัวช้ีวัด ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
(ต่อ) 

๔) สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะ      
จิตสังคม 
 

๑๐. ผู้เรียนมีพัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ มีสุนทรียภาพ 
และสามารถป้องกันตนเองจาก
ภัยสังคม    
 
 
 

๑๒. ร้อยละของผู้เรียนที่มีน้ าหนัก
ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐาน   
 

ระดับ ๕  ระดับยอดเยี่ยม   
ผู้เรียนร้อยละ ๘๐  ขึ้นไป          
มีน้ าหนักส่วนสูง และ
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐาน  
ระดับ ๔  ระดับดีเลิศ 
ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ – ๗๙              
มีน้ าหนักส่วนสูง และ
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐาน  
ระดับ ๓  ระดับดี   
ผู้เรียนร้อยละ ๖๐ – ๖๙              
มีน้ าหนักส่วนสูง และ
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐาน   
ระดับ ๒  ระดับปานกลาง  
ผู้เรียนร้อยละ ๕๐ – ๕๙              
มีน้ าหนักส่วนสูง และ
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐาน   
ระดับ ๑  ระดับก าลังพัฒนา   
ผู้เรียนต่ ากว่าร้อยละ ๕๐  
มีน้ าหนักส่วนสูง และ
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐาน   
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มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งช้ี ตัวช้ีวัด ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
(ต่อ) 

๔) สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะ      
จิตสังคม (ต่อ) 
 

๑๐. ผู้เรียนมีพัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ มีสุนทรียภาพ 
และสามารถป้องกันตนเองจาก
ภัยสังคม (ต่อ)    
 

๑๓. ร้อยละของผู้เรียนมีความฉลาด
อารมณ์ อยู่ในเกณฑ์ปกติ    

ระดับ ๕  ระดับยอดเยี่ยม  
ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   
ผู้เรียนมีความฉลาดอารมณ์ 
อยู่ในเกณฑ์ปกติ    

ระดับ ๔ ระดับดีเลิศ  
ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ – ๗๙    
ผู้เรียนมีความฉลาดอารมณ์ 
อยู่ในเกณฑ์ปกติ  

ระดับ ๓  ระดับดี  
ผู้เรียนร้อยละ ๖๐ – ๖๙    
ผู้เรียนมีความฉลาดอารมณ์ 
อยู่ในเกณฑ์ปกติ   

ระดับ ๒  ระดับปานกลาง  
 ผู้เรียนร้อยละ ๕๐ – ๕๙    
ผู้เรียนมีความฉลาดอารมณ์ 
อยู่ในเกณฑ์ปกติ   
 

ระดับ ๑  ระดับก าลังพัฒนา   
ผู้เรียนต่ ากว่าร้อยละ ๕๐  
มีน้ าหนักส่วนสูง และ
สมรรถภาพทางกายตาม 
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มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งช้ี ตัวช้ีวัด ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
(ต่อ) 

๔) สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิต
สังคม   (ต่อ) 
 

๑๐. ผู้เรียนมีพัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ มีสุนทรียภาพ 
และสามารถป้องกันตนเองจาก
ภัยสังคม (ต่อ) 
 

๑๔. ร้อยละของผู้เรียนที่มี
สุนทรียภาพทางด้านศิลปะ ดนตรี
นาฎศิลป์  กีฬา นันทนาการ       
ตามจินตนาการ 

ระดับ ๕  ระดับยอดเยี่ยม   
ผู้เรียนร้อยละ ๘๐  ขึ้นไปมี
สุนทรียภาพทางด้านศิลปะ  
ดนตรีนาฎศิลป์  กีฬา 
นันทนาการ ตามจินตนาการ 
 

ระดับ ๔ ระดับดีเลิศ   
ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ – ๗๙                      
มีสุนทรียภาพทางด้านศิลปะ  
ดนตรีนาฎศิลป์  กีฬา 
นันทนาการ ตามจินตนาการ 
 

ระดับ ๓  ระดับดี   
ผู้เรียนร้อยละ ๖๐– ๖๙                      
มีสุนทรียภาพทางด้านศิลปะ  
ดนตรีนาฎศิลป์  กีฬา 
นันทนาการ ตามจินตนาการ 
 

ระดับ ๒  ระดับปานกลาง   
ผู้เรียนร้อยละ ๕๐ – ๕๙                       
มีสุนทรียภาพทางด้านศิลปะ   
ดนตรีนาฎศิลป์  กีฬา 
นันทนาการ ตามจินตนาการ 
 

ระดับ ๑  ระดับก าลังพัฒนา   
ผู้เรียนต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ มี
น้ าหนักส่วนสูง และสมรรถภาพ
ทางกายตามจินตนาการ 
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มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งช้ี ตัวช้ีวัด ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
(ต่อ) 

๔) สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิต
สังคม   (ต่อ) 
 

๑๐. ผู้เรียนมีพัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ มีสุนทรียภาพ 
และสามารถป้องกันตนเองจาก
ภัยสังคม (ต่อ) 
 

๑๕. ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถ
ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ
และอบายมุข หลีกเหลี่ยงตนเองจาก
สภาวะที่เสี่ยงต่อความรุ่นแรง  
ปัญหาทางเพศ 

ระดับ  ๕  ระดับยอดเยี่ยม   
ผู้เรียนร้อยละ  ๘๐ ขึ้นไป
สามารถป้องกันตนเองจากสิ่ง
เสพติดให้โทษและอบายมุข 
หลีกเหลี่ยงตนเองจากสภาวะ
ที่เสี่ยงต่อความรุ่นแรง  
ปัญหาทางเพศ 

ระดับ  ๔  ระดับดีเลิศ 
ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ - ๗๙  
สามารถป้องกันตนเองจากสิ่ง
เสพติดให้โทษและอบายมุข 
หลีกเหลี่ยงตนเองจากสภาวะ
ที่เสี่ยงต่อความรุ่นแรง  
ปัญหาทางเพศ 
 
ระดับ  ๓  ระดับดี 
ผู้เรียนร้อยละ ๖๐ - ๖๙  
สามารถป้องกันตนเองจากสิ่ง
เสพติดให้โทษและอบายมุข 
หลีกเหลี่ยงตนเองจากสภาวะ
ที่เสี่ยงต่อความรุ่นแรง  
ปัญหาทางเพศ 
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มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งช้ี ตัวช้ีวัด ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
(ต่อ) 

๔) สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิต
สังคม (ต่อ) 
 

๑๐. ผู้เรียนมีพัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ มีสุนทรียภาพ 
และสามารถป้องกันตนเองจาก
ภัยสังคม (ต่อ) 
 

๑๕. ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถ
ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ
และอบายมุข หลีกเหลี่ยงตนเองจาก
สภาวะที่เสี่ยงต่อความรุ่นแรง  
ปัญหาทางเพศ  (ต่อ) 

ระดับ  ๒  ระดับปานกลาง 
ผู้เรียนร้อยละ ๕๐ - ๕๙  
สามารถป้องกันตนเองจากสิ่ง
เสพติดให้โทษและอบายมุข 
หลีกเหลี่ยงตนเองจากสภาวะ
ที่เสี่ยงต่อความรุ่นแรง  
ปัญหาทางเพศ 
 
ระดับ  ๑ ระดับก าลังพัฒนา 
ผู้เรียนต่ ากว่าร้อยละ ๕๐   
สามารถป้องกันตนเองจากสิ่ง
เสพติดให้โทษและอบายมุข 
หลีกเหลี่ยงตนเองจากสภาวะ
ที่เสี่ยงต่อความรุ่นแรง  
ปัญหาทางเพศ 
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มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งช้ี ตัวช้ีวัด ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหาร
และการจัดการ  

๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  

 

 

๑๑. โรงเรียนมีเอกลักษณ์ความ
เป็นเลิศท่ีปรากฏในวิสัยทัศน์
แสดงความเชื่อมโยงไปสู่             
พันธกิจ/เป้าประสงค์ กลยุทธ์
องค์กร ที่รองรับนโยบาย
กระทรวง ศึกษาธิการและ
ประเทศ 
 

 

๑๖. โรงเรียนมีการก าหนดวิสัยทัศน์ที่
สอดคล้องกับเอกลักษณ์ เชื่อมโยง
ไปสู่พันธกิจ/เป้าประสงค์ กลยุทธ์
องค์กร ที่รองรับนโยบายกระทรวง 
ศึกษาธิการและประเทศ   
 
 

ระดับ ๕  ระดับยอดเยี่ยม  
โรงเรียนมีการก าหนดวิสัยทัศน์
ที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์ 
เชื่อมโยงไปสู่พันธกิจ/
เป้าประสงค์ กลยุทธ์องค์กร ที่
รองรับนโยบายกระทรวง 
ศึกษาธิการและประเทศ 
ที่ปรากฏในแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา  
 

ระดับ ๔  ระดับดีเลิศ 
โรงเรียนมีการก าหนดวิสัยทัศน์
พันธกิจ/เป้าประสงค์ กลยุทธ์
องค์กร มีความเชื่อมโยงแต่ไม่
สอดคล้องกับเอกลักษณ์ ที่
ปรากฏในแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 
 

ระดับ ๓  ระดับด ี 
โรงเรียนมีการก าหนดวิสัยทัศน์
สอดคล้องกับเอกลักษณ์  ที่ขาด
ความเชื่อมโยงกับพันธกิจและ
สอดคล้องกับเอกลักษณ์  
ที่ปรากฏในแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 
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มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งช้ี ตัวช้ีวัด ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหาร
และการจัดการ (ต่อ) 

๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน (ต่อ) 

 

 

๑๑. โรงเรียนมีเอกลักษณ์ความ
เป็นเลิศท่ีปรากฏในวิสัยทัศน์
แสดงความเชื่อมโยงไปสู่             
พันธกิจ/เป้าประสงค์ กลยุทธ์
องค์กร ที่รองรับนโยบาย
กระทรวง ศึกษาธิการและ
ประเทศ (ต่อ) 
 

 

๑๖. โรงเรียนมีการก าหนดวิสัยทัศน์ที่
สอดคล้องกับเอกลักษณ์ เชื่อมโยง
ไปสู่พันธกิจ/เป้าประสงค์ กลยุทธ์
องค์กร ที่รองรับนโยบายกระทรวง 
ศึกษาธิการและประเทศ (ต่อ) 
 
 

ระดับ ๒  ระดับปานกลาง  
โรงเรียนมีการก าหนดวิสัยทัศน์
สอดคล้องกับเอกลักษณ์  แต่ไม่มี
ความเช่ือมโยงกับพันธกิจ/
เป้าประสงค์ กลยุทธ์องค์กร ท่ี
ปรากฏในแผนพัฒนาคุณภาพการ
สถานศึกษา 

ระดับ ๑  ระดับก าลังพัฒนา 
โรงเรียนมีการก าหนด เอกลักษณ์
วิสัยทัศน์ พันธกิจ/เป้าประสงค ์
กลยุทธ์องค์กร ท่ีปรากฏใน
แผนพัฒนาคุณภาพการ
สถานศึกษาแต่ไม่มีความ
สอดคล้องเชื่อมโยงกัน   

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา    

๑๒. สถาบันการศึกษา สถาน
ประกอบการ กลุ่มอาชีพอิสระ 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วน
ร่วมในการก าหนดความต้องการ
การจัดการศึกษา และเป็นพี่เลี้ยง
การพัฒนาสาระเนื้อหารายวิชา 
และแหล่งเรียนรู้ที่ใช้เป็นที่จัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 
 

 

๑๗. จ านวนครั้งที่สถาบันการศึกษา 
สถานประกอบการ กลุ่มอาชีพอิสระ 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วน
ร่วมในการก าหนดความต้องการการ
จัดการศึกษา และเป็นพ่ีเลี้ยงการ
พัฒนาสาระเนื้อหารายวิชา และ
แหล่งเรียนรู้ที่ใช้เป็นที่จัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 
 

ระดับ ๕  ระดับยอดเยี่ยม 
ผู้เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมประชุม
วางแผนก าหนดความต้องการ
พัฒนาสาระรายวิชาและร่วม
ประเมินคุณภาพของผู้เรียน ภาค
เรียนละ ๑ ครั้ง    

ระดับ ๔ ระดับดีเลิศ 
ผู้เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมประชุม
วางแผนก าหนดความต้องการ
พัฒนาสาระรายวิชาและร่วม
ประเมินคุณภาพของผู้เรียน ปีละ  
๑ ครั้ง    
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มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งช้ี ตัวช้ีวัด ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหาร
และการจัดการ (ต่อ) 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา(ต่อ)    

๑๒. สถาบันการศึกษา สถาน
ประกอบการ กลุ่มอาชีพอิสระ 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วน
ร่วมในการก าหนดความต้องการ
การจัดการศึกษา และเป็นพี่เลี้ยง
การพัฒนาสาระเนื้อหารายวิชา 
และแหล่งเรียนรู้ที่ใช้เป็นที่จัด
กิจกรรมการเรียนการสอน(ต่อ) 
 
 

 

๑๗. จ านวนครั้งที่สถาบันการศึกษา 
สถานประกอบการ กลุ่มอาชีพอิสระ 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วน
ร่วมในการก าหนดความต้องการการ
จัดการศึกษา และเป็นพ่ีเลี้ยงการ
พัฒนาสาระเนื้อหารายวิชา และ
แหล่งเรียนรู้ที่ใช้เป็นที่จัดกิจกรรม
การเรียนการสอน(ต่อ) 
 

ระดับ ๓  ระดับด ี

ผู้เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมประชุม
วางแผนก าหนดความต้องการ
พัฒนาสาระรายวิชาภาคเรียนละ 
๑ ครั้ง มีส่วนร่วมในการประเมิน
คุณภาพของผู้เรียน  
 

ระดับ ๒  ระดับปานกลาง 

ผู้เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมประชุม
วางแผนก าหนดความต้องการ
พัฒนาสาระรายวิชาภาคเรียนละ 
๑ ครั้ง แต่ไม่มีส่วนร่วมในการ
ประเมินคุณภาพของผู้เรียน 
  

ระดับ ๑  ระดับก าลังพัฒนา 

ผู้เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมประชุม
วางแผนก าหนดความต้องการ
พัฒนาสาระรายวิชา ปีละ ๑ ครั้ง 
แต่ไม่มีส่วนร่วมในการประเมิน
คุณภาพของผู้เรียน 

๑๓. โรงเรียนมีระบบข้อมูลการ
ให้บริการสาธารณะกับบุคคล
หน่วยงาน ชุมชน ท้องถิ่น ที่แสดง
ความพึงพอใจที่เข้ามาเป็นภาคี
เครือข่ายความร่วมมือ   

๑๘. ระดับความพึงพอใจของบุคคล
หน่วยงาน ชุมชน ท้องถิ่น ที่เข้ามา
เป็นภาคีเครือข่ายความร่วมมือ  
ต่อการให้บริการของโรงเรียน     

ระดับ ๕  ระดับยอดเยี่ยม   
ความพึงพอใจมากที่สุด อยู่ใน
ระดับ ๔.๕– ๕.๐    
 
ระดับ ๔  ระดับดีเลิศ 
ความพึงพอใจมาก อยู่ในระดับ 
๔.๐ – ๔.๔    
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มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งช้ี ตัวช้ีวัด ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหาร
และการจัดการ (ต่อ) 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา(ต่อ)    

๑๓. โรงเรียนมีระบบข้อมูลการ
ให้บริการสาธารณะกับบุคคล
หน่วยงาน ชุมชน ท้องถิ่น ที่แสดง
ความพึงพอใจที่เข้ามาเป็นภาคี
เครือข่ายความร่วมมือ  (ต่อ) 

๑๘. ระดับความพึงพอใจของบุคคล
หน่วยงาน ชุมชน ท้องถิ่น ที่เข้ามา
เป็นภาคีเครือข่ายความร่วมมือ  
ต่อการให้บริการของโรงเรียน (ต่อ)    

ระดับ ๓  ระดับด ี  
ความพึงพอใจ อยู่ในระดับ 
๓.๐ – ๓.๙ 

ระดับ ๒  ระดับปานกลาง   
ความพึงพอใจ อยู่ในระดับ  
๒.๐ –๒.๙ 

ระดับ ๑  ระดับก าลังพัฒนา   
ความพึงพอใจ อยู่ในระดับ  
๑.๐ –๑.๙ 
 

๑๔. โรงเรียนใช้ระบบประกัน
คุณภาพภายใน เพื่อยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิ์ภาพและครบ
องค์ประกอบ  
 
 
 
 
 
 

๑๙. โรงเรียนใช้ระบบประกัน
คุณภาพภายใน เพื่อยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิ์ภาพและครบองค์ประกอบ  

ระดับ ๕  ระดับยอดเยี่ยม   
โรงเรียนมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
และมีแผนการด าเนินงานเป็น
ลายลักษณ์อักษร จัดท า
มาตรฐานคุณภาพระดับ
โรงเรียนและสอดคล้องกับ
มาตรฐานของหน่วยงานต้น
สังกัด  มีการด าเนินการ
พัฒนาไปสู่มาตรฐานที่ก าหนด 
มีการประเมินคุณภาพภายใน 
และจัดท า รายงานการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาภายใน 
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มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งช้ี ตัวช้ีวัด ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหาร
และการจัดการ (ต่อ) 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา(ต่อ)    

๑๔. โรงเรียนใช้ระบบประกัน
คุณภาพภายใน เพื่อยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิ์ภาพและครบ
องค์ประกอบ (ต่อ)  
 
 
 
 
 
 

๑๙. โรงเรียนใช้ระบบประกัน
คุณภาพภายใน เพื่อยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิ์ภาพและครบองค์ประกอบ  
(ต่อ)  
 

โรงเรียนประจ าปีเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน มีการน าผลการ
ประเมินคุณภาพภายในไปใช้ 
ในการวางแผนและพัฒนา
คุณภาพของโรงเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง  
 

ระดับ ๔  ระดับดีเลิศ   
โรงเรียนมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
และมีแผนการด าเนินงานเป็น
ลายลักษณ์อักษร จัดท า
มาตรฐานคุณภาพระดับ
โรงเรียนและสอดคล้องกับ
มาตรฐานของหน่วยงานต้น
สังกัด  มีการด าเนินการ
พัฒนาไปสู่มาตรฐานที่ก าหนด 
มีการประเมินคุณภาพภายใน 
และจัดท า รายงานการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาภายใน 
โรงเรียนประจ าปีเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน มีการน าผลการ
ประเมินคุณภาพภายในไปใช้ 
ในการวางแผน 
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มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งช้ี ตัวช้ีวัด ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหาร
และการจัดการ (ต่อ) 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา(ต่อ)    

๑๔. โรงเรียนใช้ระบบประกัน
คุณภาพภายใน เพื่อยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิ์ภาพและครบ
องค์ประกอบ (ต่อ)  
 
 
 
 
 
 

๑๙. โรงเรียนใช้ระบบประกัน
คุณภาพภายใน เพื่อยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิ์ภาพและครบองค์ประกอบ  
(ต่อ)  
 

ระดับ ๓  ระดับด ี  
โรงเรียนมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
และมีแผนการด าเนินงานเป็น
ลายลักษณ์อักษร จัดท า
มาตรฐานคุณภาพระดับ
โรงเรียนและสอดคล้องกับ
มาตรฐานของหน่วยงานต้น
สังกัด  มีการด าเนินการ
พัฒนาไปสู่มาตรฐานที่ก าหนด 
มีการประเมินคุณภาพภายใน 
และจัดท า รายงานการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาภายใน
โรงเรียนประจ าปีเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน  
ระดับ ๒  ระดับปานกลาง   
โรงเรียนมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
และมีแผนการด าเนินงานเป็น
ลายลักษณ์อักษร จัดท า
มาตรฐานคุณภาพระดับ
โรงเรียนและสอดคล้องกับ
มาตรฐานของหน่วยงานต้น
สังกัด  มีการด าเนินการ
พัฒนาไปสู่มาตรฐานที่ก าหนด 
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มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งช้ี ตัวช้ีวัด ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหาร
และการจัดการ (ต่อ) 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา(ต่อ)    

๑๔. โรงเรียนใช้ระบบประกัน
คุณภาพภายใน เพื่อยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิ์ภาพและครบ
องค์ประกอบ (ต่อ)  
 
 

๑๙. โรงเรียนใช้ระบบประกัน
คุณภาพภายใน เพื่อยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิ์ภาพและครบองค์ประกอบ  
(ต่อ)  
 

ระดับ ๑  ระดับก าลังพัฒนา 
โรงเรียนมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
และมีแผนการด าเนินงานเป็น
ลายลักษณ์อักษร จัดท า
มาตรฐานคุณภาพระดับ
โรงเรียน  

๑๕. โรงเรียนมีระบบการนิเทศ 
ก ากับ ติดตาม ที่แสดงถึง
ความก้าวหน้าของพันธกิจและ
เป้าประสงค์การเป็นโรงเรียน
มาตรฐานสากลและมัธยมศึกษา 
๔.๐ บนพื้นฐานเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

 

๒๐. ระบบการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
ที่แสดงถึงความก้าวหน้าของพันธกิจ
และเป้าประสงค์การเป็นโรงเรียน
มาตรฐานสากลและมัธยมศึกษา ๔.๐ 
บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง 

ระดับ ๕  ระดับยอดเยี่ยม 
สถานศึกษามีแผนงาน/
โครงการ การนิเทศภายใน
โรงเรียน มีการก าหนด
กรรมการผู้รับผิดชอบ           
มีปฏิทินการปฏิบัติงาน
ด าเนินงานนิเทศภายในอย่าง
ต่อเนื่อง ครูทุกคน ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ทุกงาน
ภายใต้โครงสร้างบริหาร มี
บันทึกรับการนิเทศภายใน 
แล้วยังน าผลการนิเทศไปใช้
พัฒนางานและเปิดโอกาสให้ผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 
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มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งช้ี ตัวช้ีวัด ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหาร
และการจัดการ (ต่อ) 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา(ต่อ)    

๑๕. โรงเรียนมีระบบการนิเทศ 
ก ากับ ติดตาม ที่แสดงถึง
ความก้าวหน้าของพันธกิจและ
เป้าประสงค์การเป็นโรงเรียน
มาตรฐานสากลและมัธยมศึกษา 
๔.๐ บนพื้นฐานเศรษฐกิจ
พอเพียง (ต่อ) 
 

 

๒๐. ระบบการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
ที่แสดงถึงความก้าวหน้าของพันธกิจ
และเป้าประสงค์การเป็นโรงเรียน
มาตรฐานสากลและมัธยมศึกษา ๔.๐ 
บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อ) 

ระดับ ๔  ระดับดีเลิศ 
สถานศึกษามีแผนงาน/
โครงการ การนิเทศภายใน
โรงเรียน มีการก าหนด
กรรมการผู้รับผิดชอบ  มี
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ด าเนินงานนิเทศภายในอย่าง
ต่อเนื่อง ครูทุกคน ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ทุกงาน
ภายใต้โครงสร้างบริหาร มี
บันทึกรับการนิเทศ 

ระดับ ๓  ระดับดี 
สถานศึกษามีแผนงาน/
โครงการ การนิเทศภายใน
โรงเรียน มีการก าหนด
กรรมการผู้รับผิดชอบ 
 มีปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 

 
 
 
 

439

 

5
  



 

มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งช้ี ตัวช้ีวัด ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหาร
และการจัดการ (ต่อ) 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา(ต่อ)    

๑๕. โรงเรียนมีระบบการนิเทศ 
ก ากับ ติดตาม ที่แสดงถึง
ความก้าวหน้าของพันธกิจและ
เป้าประสงค์การเป็นโรงเรียน
มาตรฐานสากลและมัธยมศึกษา 
๔.๐ บนพื้นฐานเศรษฐกิจ
พอเพียง (ต่อ) 
 

 

๒๐. ระบบการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
ที่แสดงถึงความก้าวหน้าของพันธกิจ
และเป้าประสงค์การเป็นโรงเรียน
มาตรฐานสากลและมัธยมศึกษา ๔.๐ 
บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อ) 

ระดับ ๒  ระดับปานกลาง 
สถานศึกษามีแผนงาน/
โครงการ การนิเทศภายใน
โรงเรียน มีการก าหนด
กรรมการผู้รับผิดชอบ 
แต่ไม่มีปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 
ระดับ ๑  ระดับก าลังพัฒนา 
มีแผนงาน/โครงการ การ
นิเทศภายในโรงเรียน 
 

๑๖. โรงเรียนมีระบบการเก็บ
ข้อมูล การบริการ และการก ากับ 
ติดตามความก้าวหน้าของ
กิจกรรม โครงการ กลยุทธ์องค์กร 
การประกันคุณภาพภายใน ที่
สะท้อนต่อภาพความก้าวหน้า
ของพันธ์กิจ/เป้าประสงค์  
 

 

๒๑. ร้อยละของจ านวนโครงการที่มี
การรายงาน  ผลการด าเนินงาน
กิจกรรม/โครงการตามรูปแบบการ
รายงานโครงการถูกต้องครบถ้วน ที่
ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี  
 
 

ระดับ ๕  ระดับยอดเยี่ยม   
จ านวนโครงการร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   
ที่มีการรายงาน ผลการด าเนินงาน
กิจกรรม/โครงการตามรูปแบบการ
รายงานโครงการถูกต้องครบถ้วน 
ที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี   

ระดับ ๔ ระดับดีเลิศ   
จ านวนโครงการร้อยละ ๗๐ - ๗๙          
ที่มีการรายงาน ผลการด าเนินงาน
กิจกรรม/โครงการตามรูปแบบการ
รายงานโครงการถูกต้องครบถ้วน 
ที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี   
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มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งช้ี ตัวช้ีวัด ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหาร
และการจัดการ (ต่อ) 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา(ต่อ)    

๑๖. โรงเรียนมีระบบการเก็บ
ข้อมูล การบริการ และการก ากับ 
ติดตามความก้าวหน้าของ
กิจกรรม โครงการ กลยุทธ์องค์กร 
การประกันคุณภาพภายใน ที่
สะท้อนต่อภาพความก้าวหน้า
ของพันธ์กิจ/เป้าประสงค์  (ต่อ)
  
 

 

๒๑. ร้อยละของจ านวนโครงการที่มี
การรายงาน  ผลการด าเนินงาน
กิจกรรม/โครงการตามรูปแบบการ
รายงานโครงการถูกต้องครบถ้วน ที่
ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
(ต่อ)  
 
 

ระดับ ๓  ระดับดี   
จ านวนโครงการร้อยละ ๖๐ - ๖๙              
ที่มีการรายงาน ผลการด าเนินงาน
กิจกรรม/โครงการตามรูปแบบการ
รายงานโครงการถูกต้องครบถ้วน 
ที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี  
 
ระดับ ๒  ระดับปานกลาง  
จ านวนโครงการร้อยละ ๕๐ – ๕๙              
ที่มีการรายงาน ผลการด าเนินงาน
กิจกรรม/โครงการตามรูปแบบการ
รายงานโครงการถูกต้องครบถ้วน 
ที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี   
  
ระดับ ๑  ระดับก าลังพัฒนา 
จ านวนโครงการต่ ากว่าร้อยละ ๕๐              
ที่มีการรายงาน ผลการด าเนินงาน
กิจกรรม/โครงการตามรูปแบบการ
รายงานโครงการถูกต้องครบถ้วน 
ที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี
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มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งช้ี ตัวช้ีวัด ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหาร
และการจัดการ (ต่อ) 

๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้น 
คุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน                    
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่ม 
เป้าหมาย  

๑๗. โรงเรียนมีหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีรองรับกลุ่ม
ศักยภาพผู้เรียนที่หลากหลายและ
สอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิ่น   
 

๒๒. โรงเรียนมีสารสนเทศท่ีแสดงถึง
ความต้องการของผู้เรียน และมี
โครงสร้างการเรียนรองรับกลุ่ม
ศักยภาพผู้เรียนที่หลากหลายและ
สอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิ่น   
 

ระดับ ๕  ระดับยอดเยี่ยม   
โรงเรียนมีสารสนเทศที่แสดงถึง
ความต้องการของผู้เรียน และมี
แผนการเรียนรองรับกลุ่ม
ศักยภาพผู้เรียนที่หลากหลาย
สอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิ่น  

ระดับ ๔  ระดับดีเลิศ   
โรงเรียนมีสารสนเทศที่แสดงถึง
ความต้องการของผู้เรียน และมี
แผนการเรียนรองรับกลุ่ม
ศักยภาพผู้เรียนที่หลากหลาย  
ระดับ ๓  ระดับด ี
โรงเรียนมีสารสนเทศที่แสดงถึง
ความต้องการของผู้เรียน แต่มี
แผนการเรียนรองรับกลุ่ม
ศักยภาพ  

ระดับ ๒  ระดับปานกลาง 
โรงเรียนมีสารสนเทศที่แสดงถึง
ความต้องการของผู้เรียน แต่มี
แผนการเรียนรองรับกลุ่ม
ศักยภาพ 
ระดับ ๑  ระดับก าลังพัฒนา 
โรงเรียนไม่มีสารสนเทศ มี
แผนการเรียนที่ไม่หลากหลาย 
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มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งช้ี ตัวช้ีวัด ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหาร
และการจัดการ (ต่อ) 

๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้น 
คุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน  
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่ม 
เป้าหมาย  

๑๗. โรงเรียนมีหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีรองรับกลุ่ม
ศักยภาพผู้เรียนที่หลากหลายและ
สอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิ่น   
 

๒๓. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา
ที่มโีครงสร้างการเรียนรองรับกลุ่ม
ศักยภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย
และด าเนินการอย่างเป็นระบบ       

ระดับ ๕  ระดับยอดเย่ียม   
โรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษา ประกอบด้วยผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและหลักสูตรผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษามี
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาที่
องค์ประกอบครบถ้วนและสอดคล้อง
หลักสูตรแกนกลาง ฯ ตอบสนองเป้าหมาย  
วิสัยทัศน์หรือจุดเน้นของสถานศึกษา 
และมีการก าหนดเวลาเรียนเหมาะสมกับ
ระดับชั้น รายวิชาพื้นฐานและรายวิชา
เพิ่มเติมที่จัดในหลักสูตรมีการจัดล าดับเนื้อ
สาระ ความยากง่าย  ความซับซ้อน และมี
การการ บูรณาการสภาพปัญหาและความ
ต้องการของท้องถิ่นสอดแทรกในรายวิชา
อย่างเหมาะสม มีแผนการเรียนที่หลาก 
หลายสอดคล้องกับกลุ่มศักยภาพผู้เรียนให้
ผู้เรียนมีโอกาสเลือกเรียนความถนัดและ
ความสนใจ รายวิชาเพิ่มเติมมีเนื้อหา/สาระ
การเรียนรู้เหมาะสมตามโครงสร้างที่จัดให้
ผู้เรียน และผู้เรียนสามารถเลือกเรียน
รายวิชาเพิ่มเติมได้ตามความต้องการ  
ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา
เพิ่มเติมตอบสนองจุดเน้นของสถานศึกษา 
รายวิชาเพิ่มเติมมีการบูรณาการข้ามกลุ่ม
สาระอย่างน้อย  ๒ รายวิชา  มีการประเมิน
และการติดตามการใช้หลักสูตรทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้และสรุปผลทุกภาคเรียน มี
การทบทวนหลักสูตรสถานศึกษาทุกปี
การศึกษาโดยใช้สรุปผลการติดตามการใช้
หลักสูตรผลการวิจัยชั้นเรียนของครูหรือ
ผลงานวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
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มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งช้ี ตัวช้ีวัด ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหาร
และการจัดการ (ต่อ) 

 
 

 ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้น 
คุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน  
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่ม 
เป้าหมาย  
 

๑๗. โรงเรียนมีหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีรองรับกลุ่ม
ศักยภาพผู้เรียนที่หลากหลายและ
สอดคล้องกับท้องถิ่น  (ต่อ) 
 

๒๓. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา
ที่มโีครงสร้างการเรียนรองรับกลุ่ม
ศักยภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย
และด าเนินการอย่างเป็นระบบ      
(ต่อ)     

ระดับ ๔ ระดับดีเลิศ   
โรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา ระกอบด้วย
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายและหลักสูตร
ผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการ
สถานศึกษา มีโครงสร้างหลักสูตร
สถานศึกษาที่องค์ประกอบครบถ้วนและ
สอดคล้องหลักสูตรแกนกลาง ฯ 
ตอบสนองเป้าหมาย  วิสัยทัศน์หรือ
จุดเน้นของสถานศึกษา และมีการ
ก าหนดเวลาเรียนเหมาะสมกับระดับชั้น 
รายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมที่
จัดในหลักสูตรมีการจัดล าดับเนื้อสาระ 
ความยากง่าย  ความซับซ้อน และมีการ
การ บูรณาการสภาพปัญหาและความ
ต้องการของท้องถิ่นสอดแทรกใน
รายวิชาอย่างเหมาะสม มีแผนการเรียน
ที่หลากหลายสอดคล้องกับกลุ่ม
ศักยภาพผู้เรียนให้ผู้เรียนมีโอกาสเรียน
รายวิชาเพิ่มเติมได้ตาม ความถนัดและ
ความสนใจ รายวิชาเพิ่มเติมมีเนื้อหา/
สาระการเรียนรู้เหมาะสมตามโครงสร้าง 
ที่จัดให้ผู้เรียน และผู้เรียนสามารถเลือก
ความต้องการ  ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังของรายวิชาเพิ่มเติมตอบสนอง
จุดเน้นของสถานศึกษา รายวิชาเพิ่มเติม
มีการบูรณาการข้ามกลุ่มสาระอย่างน้อย  
๒ รายวิชา มีการประเมินและการ
ติดตามการใช้หลักสูตรทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้และสรุปผลทุกภาคเรียน  
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มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งช้ี ตัวช้ีวัด ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหาร
และการจัดการ (ต่อ) 

 
 

 ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้น 
คุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน  
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่ม 
เป้าหมาย  
 

๑๗. โรงเรียนมีหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีรองรับกลุ่ม
ศักยภาพผู้เรียนที่หลากหลายและ
สอดคล้องกับท้องถิ่น  (ต่อ) 
 

๒๓. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา
ที่มโีครงสร้างการเรียนรองรับกลุ่ม
ศักยภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย
และด าเนินการอย่างเป็นระบบ      
(ต่อ)     

ระดับ ๓  ระดับดี   
โรงเรียนมีการแต่งตั้ง 
คณะกรรมการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา ประกอบด้วยผู้มี 
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายและหลักสูตร
ผ่านความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการสถานศึกษา มี
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาท่ี
องค์ประกอบครบถ้วนและสอดคล้อง
หลักสูตรแกนกลาง ฯ ตอบสนอง
เป้าหมาย  วิสัยทัศน์หรือจุดเน้นของ
สถานศึกษา และมีการก าหนดเวลา
เรียนเหมาะสมกับระดับชั้น รายวิชา
พื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมท่ีจัดใน
หลักสูตรมีการจัดล าดับเน้ือสาระ 
ความยากง่าย  ความซับซ้อน และมี
การบูรณาการสภาพปัญหาและความ
ต้องการของท้องถิ่นสอดแทรกใน
รายวิชาอย่างเหมาะสม มีแผนการ
เรียนท่ีหลากหลายสอดคล้องกับกลุ่ม
ศักยภาพผู้เรียนให้ผู้เรียนมีโอกาส
เลือกเรียนความถนัดและความสนใจ 
รายวิชาเพิ่มเติมมีเน้ือหา/สาระการ
เรียนรู้เหมาะสมตามโครงสร้างท่ีจัด
ให้ผู้เรียน และผู้เรียนสามารถเลือก
เรียนรายวิชาเพิ่มเติมได้ตามความ
ต้องการ   
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มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งช้ี ตัวช้ีวัด ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหาร
และการจัดการ (ต่อ) 
 
 

๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้น 
คุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่ม 
เป้าหมาย 
 

๑๗. โรงเรียนมีหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีรองรับกลุ่ม
ศักยภาพผู้เรียนที่หลากหลายและ
สอดคล้องกับท้องถิ่น  (ต่อ) 
 

๒๓. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา
ที่มโีครงสร้างการเรียนรองรับกลุ่ม
ศักยภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย
และด าเนินการอย่างเป็นระบบ      
(ต่อ) 

ระดับ ๒  ระดับปานกลาง   
โรงเรียนมีการแต่งตั้ง คณะกรรมการ
จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
ประกอบด้วยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายและหลักสูตรผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสถานศึกษา มี
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาท่ี
องค์ประกอบครบถ้วนและสอดคล้อง
หลักสูตรแกนกลาง ฯ ตอบสนอง
เป้าหมาย  วิสัยทัศน์หรือจุดเน้นของ
สถานศึกษา และมีการก าหนดเวลา
เรียนเหมาะสมกับระดับชั้น รายวิชา
พื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมท่ีจัดใน
หลักสูตรมีการจัดล าดับเน้ือสาระ 
ความยากง่าย  ความซับซ้อน และมี
การบูรณาการสภาพปัญหาและความ
ต้องการของท้องถิ่นสอดแทรกใน
รายวิชาอย่างเหมาะสม มีแผนการ
เรียนท่ีหลากหลายสอดคล้องกับกลุ่ม
ศักยภาพผู้เรียน   

ระดับ ๑  ระดับก าลังพัฒนา 
โรงเรียนมีการแต่งตั้ง คณะกรรมการ
จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาประกอบด้วย
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายและหลักสูตร
ผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการ
สถานศึกษา มีโครงสร้างหลักสูตร
สถานศึกษาที่องค์ประกอบครบถ้วนและ 
สอดคล้องหลักสูตรแกนกลาง ฯ 
ตอบสนองเป้าหมาย  วิสัยทัศน์หรือ
จุดเน้นของสถานศึกษา และมีการ 
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มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งช้ี ตัวช้ีวัด ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหาร
และการจัดการ (ต่อ) 

 

๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้น 
คุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่ม 
เป้าหมาย (ต่อ) 
 

๑๗. โรงเรียนมีหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีรองรับกลุ่ม
ศักยภาพผู้เรียนที่หลากหลายและ
สอดคล้องกับท้องถิ่น  (ต่อ) 
 

๒๓. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา
ที่มโีครงสร้างการเรียนรองรับกลุ่ม
ศักยภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย
และด าเนินการอย่างเป็นระบบ      
(ต่อ) 

ก าหนดเวลาเรียนเหมาะสม
กับระดับชั้น รายวิชาพ้ืนฐาน
และรายวิชาเพ่ิมเติมที่จัดใน
หลักสูตรมีการจัดล าดับเนื้อ
สาระ ความยากง่าย  ความ
ซับซ้อน และมีการบูรณาการ
สภาพปัญหาและความ
ต้องการของท้องถิ่นสอดแทรก
ในรายวิชาอย่างเหมาะสม 

๑๘. โรงเรียนมีระบบงานแนะ
แนวการศึกษา แนะแนวอาชีพ     
แนะแนวทักษะชีวิต จัดท า
ระเบียนสะสมและแฟ้มสะสม  
ผลงาน ที่แสดงเส้นทางการศึกษา
ต่อสู่การประกอบอาชีพ Career 
Path Portfolios) 

๒๔. ร้อยละของผู้เรียนที่มีระเบียน
สะสมเป็นรายบุคคล  และแฟ้มสะสม
ผลงาน เส้นทางการศึกษาต่อสู่การ
ประกอบอาชีพ (Career Path 
Portfolios)   
 
 

ระดับ ๕  ระดับยอดเยี่ยม   
ผู้เรียนร้อยละ ๘๐  ขึ้นไป                  
มีระเบียนสะสมเป็นรายบุคคล  
และแฟ้มสะสมผลงาน 
เส้นทางการศึกษาต่อ สู่การ
ประกอบอาชีพ Career Path 
Portfolios) 

ระดับ ๔  ระดับดีเลิศ   
ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ – ๗๙    
มีระเบียนสะสมเป็นรายบุคคล  
และแฟ้มสะสมผลงาน 
เส้นทางการศึกษาต่อ สู่การ
ประกอบอาชีพ Career Path 
Portfolios) 
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มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งช้ี ตัวช้ีวัด ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหาร
และการจัดการ (ต่อ) 

 

๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้น 
คุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่ม 
เป้าหมาย (ต่อ) 
 
 

๑๘. โรงเรียนมีระบบงานแนะ
แนวการศึกษา แนะแนวอาชีพ     
แนะแนวทักษะชีวิต จัดท า
ระเบียนสะสมและแฟ้มสะสม  
ผลงาน ที่แสดงเส้นทางการศึกษา
ต่อสู่การประกอบอาชีพ Career 
Path Portfolios) (ต่อ) 
 

๒๔. ร้อยละของผู้เรียนที่มีระเบียน
สะสมเป็นรายบุคคล  และแฟ้มสะสม
ผลงาน เส้นทางการศึกษาต่อสู่การ
ประกอบอาชีพ (Career Path 
Portfolios)  (ต่อ) 
 
 
 

ระดับ ๓  ระดับดี   
ผู้เรียนร้อยละ ๖๐ – ๖๙    
มีระเบียนสะสมเป็นรายบุคคล  
และแฟ้มสะสมผลงาน 
เส้นทางการศึกษาต่อ สู่การ
ประกอบอาชีพ Career Path 
Portfolios) 

ระดับ ๒  ระดับปานกลาง  
ผู้เรียนร้อยละ ๕๐ – ๕๙    
มีระเบียนสะสมเป็นรายบุคคล  
และแฟ้มสะสมผลงาน 
เส้นทางการศึกษาต่อ สู่การ
ประกอบอาชีพ Career Path 
Portfolios) 

 ระดับ ๑  ระดับก าลังพัฒนา   
ผู้เรียนต่ ากว่าร้อยละ ๕๐    
มีระเบียนสะสมเป็นรายบุคคล  
และแฟ้มสะสมผลงาน 
เส้นทางการศึกษาต่อ สู่การ
ประกอบอาชีพ Career Path 
Portfolios) 
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มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งช้ี ตัวช้ีวัด ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหาร
และการจัดการ (ต่อ) 

 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ 
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  

๑๙. โรงเรียนมีแผนการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพครู สวัสดิการ
เป็นรายบุคคล และมีบันทึกข้อมูล
ผลงานเชิงประจักษ์ท่ีเป็นไปตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานรายปี 
  

๒๕. ร้อยละของครูและบุคลากร ที่
ได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ สอดคล้องกับความ
ต้องการรายบุคคลและมีบันทึกข้อมูล
ผลงานเชิงประจักษ์ท่ีเป็นไปตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานรายปี 
 

ระดับ ๕  ระดับยอดเยี่ยม   
ครูและบุคลากร ร้อยละ ๘๐ 
ขึ้นไป ได้รับการพัฒนาให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
สอดคล้องกับความต้องการ
รายบุคคลและมีบันทึกข้อมูล
ผลงานเชิงประจักษ์ท่ีเป็นไป
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายปี 

ระดับ ๔ ระดับดีเลิศ   
ครูและบุคลากร ร้อยละ  
๗๐ – ๗๙  ได้รับการพัฒนา
ให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ สอดคล้องกับความ
ต้องการรายบุคคลและมี
บันทึกข้อมูลผลงานเชิง
ประจักษ์ที่เป็นไปตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานรายปี 
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มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งช้ี ตัวช้ีวัด ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหาร
และการจัดการ (ต่อ) 

 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ 
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ (ต่อ) 

๑๙. โรงเรียนมีแผนการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพครู สวัสดิการ
เป็นรายบุคคล และมีบันทึกข้อมูล
ผลงานเชิงประจักษ์ท่ีเป็นไปตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานรายปี 
(ต่อ) 
 
 
 

๒๕. ร้อยละของครูและบุคลากร     
ที่ได้รับการพัฒนาให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ สอดคล้องกับ
ความต้องการรายบุคคลและมีบันทึก
ข้อมูลผลงานเชิงประจักษ์ท่ีเป็นไป
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานรายปี   
(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ ๓  ระดับด ี  
ครูและบุคลากร ร้อยละ  
๖๐ – ๖๙  ได้รับการพัฒนาให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
สอดคล้องกับความต้องการ
รายบุคคลและมีบันทึกข้อมูล
ผลงานเชิงประจักษ์ที่เป็นไปตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานรายป ี

ระดับ ๒  ระดับปานกลาง   
ครูและบุคลากร ร้อยละ  
๕๐ – ๕๙  ได้รับการพัฒนาให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
สอดคล้องกับความต้องการ
รายบุคคลและมีบันทึกข้อมูล
ผลงานเชิงประจักษ์ที่เป็นไปตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานรายป ี

ระดับ ๑  ระดับก าลังพัฒนา   
ครูและบุคลากร ต่ ากว่าร้อยละ 
๕๐ ได้รับการพัฒนาให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ สอดคล้อง
กับความต้องการรายบุคคลและ
มีบันทึกข้อมูลผลงานเชิง
ประจักษ์ที่เป็นไปตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานราย 
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มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งช้ี ตัวช้ีวัด ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหาร
และการจัดการ (ต่อ) 

 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ 
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ (ต่อ) 

๒๐. ครูมีจรรยาบรรณวิชาชีพครู
และมีแผนการพัฒนาศักยภาพ  
การพัฒนาวิชาชีพครูเป็น
รายบุคคล รองรับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑  
 
 
 

 

๒๖. ร้อยละของครูมีจรรยาบรรณ
วิชาชีพครูและมีแผนการพัฒนา
ศักยภาพ การพัฒนาวิชาชีพครูเป็น
รายบุคคลรองรับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  
 

ระดับ ๕  ระดับยอดเยี่ยม   
ครูร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป มีจรรยาบรรณ
วิชาชีพครูและมีแผนการพัฒนา
ศักยภาพ การพัฒนาวิชาชีพครูเป็น
รายบุคคลรองรับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  
ระดับ ๔  ระดับดีเลิศ  
ครูร้อยละ ๗๐ – ๗๙ มีจรรยาบรรณ
วิชาชีพครูและมีแผนการพัฒนา
ศักยภาพ การพัฒนาวิชาชีพครูเป็น
รายบุคคลรองรับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  
ระดับ ๓  ระดับด ี 
ครูร้อยละ๖๐ – ๖๙ มีจรรยาบรรณ
วิชาชีพครูและมีแผนการพัฒนา
ศักยภาพ การพัฒนาวิชาชีพครูเป็น
รายบุคคลรองรับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ระดับ ๒  
ระดับปานกลาง  
ครูร้อยละ ๕๐ – ๕๙ มีจรรยาบรรณ
วิชาชีพครูและมีแผนการพัฒนา
ศักยภาพ การพัฒนาวิชาชีพครูเป็น
รายบุคคลรองรับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ระดับ ๑  
ระดับก าลังพัฒนา 
ครูต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ มีจรรยาบรรณ
วิชาชีพครูและมีแผนการพัฒนา
ศักยภาพ การพัฒนาวิชาชีพครูเป็น
รายบุคคลรองรับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
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มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งช้ี ตัวช้ีวัด ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหาร
และการจัดการ (ต่อ) 
 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 
 

๒๑. โรงเรียนมีสิ่งอ านวยความ
สะดวก สภาพแวดล้อม แหล่ง
เรียนรู้ที่แสดงกรณีศึกษาตาม
ศาสตร์ของพระราชา 

๒๗. โรงเรียนมีแผนการบริหาร
จัดการสิ่งอ านวยความสะดวก สภาพ 
แวดล้อม แหล่งเรียนรู้ที่แสดงกรณี 
ศึกษาตามศาสตร์ของพระราชา  
ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 
 

ระดับ ๕  ระดับยอดเยี่ยม   
โรงเรียนมีการก าหนดแนวทาง 
วางแผนการบริหารจัดการ  
อาคารสถานที่ และสิ่งอ านวย
ความสะดวก จัดสภาพ 
แวดล้อม แหล่งเรียนรู้หรือ
จัดท าผังบริเวณโรงเรียน 
(Master Plan) สะดวกพร้อม
ใช้งานอยู่ในสภาพมั่นคง  
ปลอดภัย  เหมาะสม พร้อมใช้
ประโยชน์  และมีการติดตาม 
ตรวจสอบการใช้อาคาร
สถานที่และสภาพแวดล้อม
ของโรงเรียน มีการส ารวจ
ความพึงพอใจจากผู้ที่
เกี่ยวข้องและมีการสรุป
ประเมินรายงานการใช้อาคาร
สถานที่และสภาพแวดล้อม   
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มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งช้ี ตัวช้ีวัด ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหาร
และการจัดการ (ต่อ) 
 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ (ต่อ) 
 

๒๑. โรงเรียนมีสิ่งอ านวยความ
สะดวก สภาพแวดล้อม แหล่ง
เรียนรู้ที่แสดงกรณีศึกษาตาม
ศาสตร์ของพระราชา(ต่อ) 

๒๗. โรงเรียนมีแผนการบริหาร
จัดการสิ่งอ านวยความสะดวก สภาพ 
แวดล้อม แหล่งเรียนรู้ที่แสดงกรณี 
ศึกษาตามศาสตร์ของพระราชา  
ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ(ต่อ) 
 

ระดับ ๔  ระดับดีเลิศ 
โรงเรียนมีการก าหนดแนวทาง              
วางแผนการบริหารจัดการ  
อาคารสถานที่ และสิ่งอ านวย
ความสะดวก จัดสภาพแวดล้อม 
แหล่งเรียนรู้หรือจัดท าผัง
บริเวณโรงเรียน (Master Plan) 
สะดวกพร้อมใช้งานอยู่ในสภาพ
มั่นคง  ปลอดภัย  เหมาะสม 
พร้อมใช้ประโยชน์  และมีการ
ติดตาม ตรวจสอบการใช้อาคาร
สถานที่และสภาพแวดล้อมของ
โรงเรียน มีการส ารวจความพึง
พอใจ จากผู้ที่เก่ียวข้อง 

ระดับ ๓  ระดับดี   
โรงเรียนมีการก าหนดแนวทาง 
วางแผนการบริหารจัดการ  
อาคารสถานท่ี และสิ่งอ านวย
ความสะดวก จัดสภาพแวดล้อม 
แหล่งเรียนรู้หรือจัดท าผังบริเวณ
โรงเรียน (Master Plan) สะดวก
พร้อมใช้งานอยู่ในสภาพมั่นคง  
ปลอดภัย  เหมาะสม พร้อมใช้
ประโยชน์   
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มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งช้ี ตัวช้ีวัด ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหาร
และการจัดการ (ต่อ) 
 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 
 

๒๑. โรงเรียนมีสิ่งอ านวยความ
สะดวก สภาพแวดล้อม แหล่ง
เรียนรู้ที่แสดงกรณีศึกษาตาม
ศาสตร์ของพระราชา ต่อ) 

๒๗. โรงเรียนมีแผนการบริหาร
จัดการสิ่งอ านวยความสะดวก สภาพ 
แวดล้อม แหล่งเรียนรู้ที่แสดงกรณี 
ศึกษาตามศาสตร์ของพระราชา  
ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ  (ต่อ) 
 

ระดับ ๒  ระดับปานกลาง   
โรงเรียนมีการก าหนดแนวทาง 
วางแผนการบริหารจัดการ  
อาคารสถานท่ี และสิ่งอ านวย
ความสะดวก จัดสภาพแวดล้อม 
แหล่งเรียนรู้หรือจัดท าผังบริเวณ
โรงเรียน (Master Plan) สะดวก
พร้อมใช้งาน  

ระดับ ๑  ระดับก าลังพัฒนา  
โรงเรียนมีการก าหนดแนวทาง 
วางแผนการบริหารจัดการ  
อาคารสถานที่ และสิ่งอ านวย
ความสะดวก จัดสภาพแวดล้อม 
แหล่งเรียนรู้หรือจัดท าผัง
บริเวณโรงเรียน (Master Plan)  

๒๘. โรงเรียนมีสิ่งอ านวยความ
สะดวก สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้
ที่แสดงกรณีศึกษาตามศาสตร์ของ
พระราชา 

ระดับ ๕  ระดับยอดเยี่ยม  
โรงเรียนมีห้องเรียนห้องปฏิบัติการ  
ห้องน้ า  โรงอาหาร  ห้องประชุม 
ห้องสมุดครบทุกแห่งสะอาด      
เป็นระเบียบเรียบร้อย  สวยงามมี
ความมั่นคงแข็งแรง และปลอดภัย 
มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการ
เรียนรู้พอเพียงกับจ านวนผู้เรียน 
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มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งช้ี ตัวช้ีวัด ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหาร
และการจัดการ (ต่อ) 

 

๒.๕ การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อม 
ทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ(ต่อ) 
 

๒๑. โรงเรียนมีสิ่งอ านวยความ
สะดวก สภาพแวดล้อม แหล่ง
เรียนรู้ที่แสดงกรณีศึกษาตาม
ศาสตร์ของพระราชา (ต่อ) 

๒๘. โรงเรียนมีสิ่งอ านวยความ
สะดวก สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้
ที่แสดงกรณีศึกษาตามศาสตร์ของ
พระราชา 
(ต่อ) 

และอยู่ในสภาพ.ใช้การได้ดีทุกครั้ง 
มีสภาพแวดล้อมสวยงามร่มรื่น 
และมีแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ที่
แสดงกรณีศึกษาตามศาสตร์ของ
พระราชา  ครบทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู ้

ระดับ ๔ ระดับดีเลิศ 
โรงเรียนมีห้องเรียนห้องปฏิบัติการ  
ห้องน้ า  โรงอาหาร  ห้องประชุม 
ห้องสมุด ครบทุกแห่งสะอาด  
เป็นระเบียบเรียบร้อย  สวยงามมี
ความมั่นคงแข็งแรง และปลอดภัย 
มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการ
เรียนรู้พอเพียงกับจ านวนผู้เรียน
และอยู่ในสภาพ.ใช้การได้ดีทุกครั้ง 
มีสภาพแวดล้อมสวยงามร่มรื่น 
และมีแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ที่
แสดงกรณีศึกษาตามศาสตร์ของ
พระราชา   ๔ กลุ่มสาระการ
เรียนรู ้
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มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งช้ี ตัวช้ีวัด ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหาร
และการจัดการ (ต่อ) 

 

๒.๕ การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อม 
ทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ(ต่อ) 
 

๒๑. โรงเรียนมีสิ่งอ านวยความ
สะดวก สภาพแวดล้อม แหล่ง
เรียนรู้ที่แสดงกรณีศึกษาตาม
ศาสตร์ของพระราชา (ต่อ) 

๒๘. โรงเรียนมีสิ่งอ านวยความ
สะดวก สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้
ที่แสดงกรณีศึกษาตามศาสตร์ของ
พระราชา 
(ต่อ) 

ระดับ ๓  ระดับดี  
โรงเรียนมีห้องเรียนห้องปฏิบัติการ  
ห้องน้ า  โรงอาหาร  ห้องประชุม 
ห้องสมุด ครบทุกแห่งสะอาด  เป็น
ระเบียบเรียบร้อย  สวยงามมีความ
มั่นคงแข็งแรง และปลอดภัย มีส่ิง
อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้
พอเพียงกับจ านวนผู้เรียนและอยู่ใน
สภาพ.ใช้การได้ดีบางครั้ง มี
สภาพแวดล้อมสวยงามร่มรื่น และมี
แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ที่แสดงกรณีศึกษาตาม
ศาสตร์ของพระราชา  ๓ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

ระดับ ๒  ระดับปานกลาง  
โรงเรียนมีห้องเรียนห้องปฏิบัติการ  
ห้องน้ า  โรงอาหาร  ห้องประชุม 
ห้องสมุด ครบทุกแห่งสะอาด  เป็น
ระเบียบเรียบร้อย  สวยงามมีความ
มั่นคงแข็งแรง  และปลอดภัย มีส่ิง
อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ไม่
พอเพียงกับจ านวนผู้เรียนและอยู่ใน
สภาพ.ใช้การได้ดีบางครั้ง  มี
สภาพแวดล้อมสวยงาม ร่มรื่น และมี
แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ที่แสดงกรณีศึกษาตาม
ศาสตร์ของพระราชา  ๒ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
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มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งช้ี ตัวช้ีวัด ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหาร
และการจัดการ (ต่อ) 

 

๒.๕ การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อม 
ทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ(ต่อ) 
 

๒๑. โรงเรียนมีสิ่งอ านวยความ
สะดวก สภาพแวดล้อม แหล่ง
เรียนรู้ที่แสดงกรณีศึกษาตาม
ศาสตร์ของพระราชา (ต่อ) 

๒๘. โรงเรียนมีสิ่งอ านวยความ
สะดวก สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้
ที่แสดงกรณีศึกษาตามศาสตร์ของ
พระราชา (ต่อ) 

ระดับ ๑  ระดับก าลังพัฒนา 
โรงเรียนมีห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ  ห้องน้ า  โรง
อาหาร  ห้องประชุม ห้องสมุด 
ครบทุกแห่งสะอาด  เป็น
ระเบียบเรียบร้อย  สวยงามมี
ความมั่นคงแข็งแรง  และ
ปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความ
สะดวกในการเรียนรู้ไม่
พอเพียงกับจ านวนผู้เรียนและ
อยู่ในสภาพ.ใช้การได้ดี
บางครั้ง  มีสภาพแวดล้อม
สวยงาม ร่มรื่น และมีแหล่ง
เรียนรู้ภายในสถานศึกษาที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ที่แสดง
กรณีศึกษาตามศาสตร์ของ
พระราชาไม่ครบทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
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มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งช้ี ตัวช้ีวัด ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหาร
และการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา(ต่อ) 
 

๒.๕ การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อม 
ทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  (ต่อ) 
 

๒๒. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยี 
สื่อสิ่งอ านวยความสะดวกรองรับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู 
และผู้เรียน 
 
 

๒๙. ร้อยละของครูและผู้เรียน ได้ใช้
สื่อเทคโนโลยี สื่อสิ่งอ านวยความ
สะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ของครู และผู้เรียนและมีบันทึกการ
ใช้เชิงประจักษ์ 

ระดับ ๕  ระดับยอดเยี่ยม   
ครูและผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  ได้
ใช้ส่ือเทคโนโลยี สื่อสิ่งอ านวยความ
สะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และมีบันทึกการใช้เชิงประจักษ์ 
 

ระดับ ๔ ระดีเลิศ 
ครูและผู้เรียนร้อยละ ๗๐ – ๗๙  ได้
ใช้ส่ือเทคโนโลยี สื่อสิ่งอ านวยความ
สะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และมีบันทึกการใช้เชิงประจักษ์ 
 

ระดับ ๓  ระดับดี 
ครูและผู้เรียนร้อยละ ๖๐ - ๖๙ได้ใช้
สื่อเทคโนโลยี สื่อสิ่งอ านวยความ
สะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และมีบันทึกการใช้เชิงประจักษ์ 
ระดับ ๒  ระดับปานกลาง 
 

ครูและผู้เรียนร้อยละ ๕๐ – ๕๙ ได้
ใช้ส่ือเทคโนโลยี สื่อสิ่งอ านวยความ
สะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และมีบันทึกการใช้เชิงประจักษ์ 
 

ระดับ ๑  ระดับก าลังพัฒนา 
ครูและผู้เรียนต่ ากว่า 
ร้อยละ ๕๐ ได้ใช้สื่อเทคโนโลยี สื่อสิ่ง
อ านวยความสะดวกในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และมีบันทึกการ
ใช้เชิงประจักษ์ 
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มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งช้ี ตัวช้ีวัด ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหาร
และการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา(ต่อ) 
 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๓. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยี
สื่อสิ่งอ านวยความสะดวก รองรับ
การจัดกิจกรรรมการเรียนรู้ของ
ครูและผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๓๐.ร้อยละของครูมีทักษะการใช้สื่อ
เทคโนโลยีที่แสดงการใช้ด าเนินงาน
ตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และมีการบันทึกการใช้สื่อเป็นเชิง
ประจักษ์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ ๕  ระดับยอดเยี่ยม 
ครูร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป มีทักษะการใช้
สื่อ  เทคโนโลยีท่ีแสดงการใช้
ด าเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้และมีการบันทึกการใช้สื่อ
เป็นเชิงประจักษ์ 
 

ระดับ ๔ ระดับดีเลิศ   
ครูร้อยละ ๗๐ - ๗๙ มีทักษะการใช้
สื่อ เทคโนโลยีท่ีแสดงการใช้
ด าเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้และมีการบันทึกการใช้สื่อ
เป็นเชิงประจักษ์ 
 

ระดับ ๓  ระดับดี 
ครูร้อยละ ๖๐ – ๖๙ มีทักษะการใช้
สื่อ เทคโนโลยีท่ีแสดงการใช้
ด าเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้และมีการบันทึกการใช้สื่อ
เป็นเชิงประจักษ์ 
 

ระดับ ๒  ระดับปานกลาง 
ครูร้อยละ๕๐ – ๕๙ มีทักษะ       
การใช้ส่ือ เทคโนโลยีท่ีแสดงการใช้
ด าเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้และมีการบันทึกการใช้สื่อ
เป็นเชิงประจักษ์ 
 

ระดับ ๑  ระดับก าลังพัฒนา   
 โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศ 
แต่ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน           
ไม่มีความเชื่อมโยงท้ังภายในและ
ภายนอกองค์กร 

63 

5
  



 

มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งช้ี ตัวช้ีวัด ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหาร
และการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๔. โรงเรียนมีระบบบริหาร
ข้อมูลสารสนเทศถูกต้อง  เป็น
ปัจจุบันที่แสดงความเชื่อมโยง
สอดคล้องกันขององค์กรทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรียน 

๓๑. โรงเรียนมีระบบบริหารข้อมูล
สารสนเทศถูกต้อง  เป็นปัจจุบันที่
แสดงความเชื่อมโยงสอดคล้องกัน
ขององค์กรทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน 
 

ระดับ ๕  ระดับยอดเยี่ยม 
โรงเรียนมีระบบบริหารข้อมูล
สารสนเทศท่ีมีความถูกต้อง  
ครบถ้วน   เป็นปัจจุบันท่ีแสดงความ
เชื่อมโยงสอดคล้องกับองค์กรทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรียน 
 

ระดับ ๔ ระดับดีเลิศ   
โรงเรียนมีระบบบริหารข้อมูล
สารสนเทศท่ีมีความถูกต้อง  
ครบถ้วน   เป็นปัจจุบันท่ีแสดงความ
เชื่อมโยงสอดคล้องภายในแต่ไม่เชื่อ
โยงสอดคล้องกับภายนอกองค์กร 
 

ระดับ ๓  ระดับดี 
โรงเรียนมีระบบบริหารข้อมูล
สารสนเทศมีความถูกต้อง  ครบถ้วน   
แต่ไม่เป็นปัจจุบันมีความเชื่อมโยง
ภายใน แต่ไม่เชื่อมโยงสอดคล้องกับ
ภายนออกองค์กร 
ระดับ ๒  ระดับปานกลาง 
โรงเรียนมีระบบบริหารข้อมูล
สารสนเทศแต่ไม่ถูกต้อง  ไม่เป็น
ปัจจุบัน มีความเชื่อมโยงภายในแต่
ไม่เชื่อมโยงสอดคล้องกับภายนอก
องค์กร 
ระดับ ๑  ระดับก าลังพัฒนา 
 โรงเรียนมีระบบบริหารข้อมูล
สารสนเทศแต่ไม่ถูกต้อง  ไม่เป็น
ปัจจุบัน ไม่มีความเชื่อมโยง
สอดคล้องกับภายในและภายนอก
องค์กร 
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มาตรฐานที่ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
(ต่อ) 
   

ประเด็นพิจารณา 
๑. จัดการเรียนรู้ผ่านระบบการคิดและ
ปฏิบัติจริง  และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 

ตัวบ่งช้ี 
๒๕. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เป็นไปตามกระบวนการ Active 
Learning ที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียน
ทุกคนมีส่วนร่วม ตามความถนัด
และความสนใจ 
 

ตัวช้ีวัด 
๓๒. ร้อยละของผู้เรียนที่มีส่วนร่วมใน
การวิเคราะห์ตนเอง ก าหนดเนื้อหา
สาระกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
กระบวนการ Active Learning  
ตามความสนใจและความถนัดเป็น
รายบุคคลอย่างเป็นรูปธรรมทั้งระบบ 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ ๕  ระดับยอดเยี่ยม 
ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง 
ก าหนดเนื้อหาสาระกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามกระบวนการ Active 
Learning  ตามความสนใจและ
ความถนัดเป็นรายบุคคลอย่างเป็น
รูปธรรมทั้งระบบ 
 

ระดับ ๔  ระดับดีเลิศ 
ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ - ๗๙             
มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง 
ก าหนดเนื้อหาสาระกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามกระบวนการ Active 
Learning  ตามความสนใจและ
ความถนัดเป็นรายบุคคลอย่างเป็น
รูปธรรมทั้งระบบ 
 
ระดับ ๓  ระดับด ี
ผู้เรียนร้อยละ ๖๐ – ๖๙           
มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง 
ก าหนดเนื้อหาสาระกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามกระบวนการ Active 
Learning  ตามความสนใจและ
ความถนัดเป็นรายบุคคลอย่างเป็น
รูปธรรมทั้งระบบ 
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มาตรฐานที่ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  (ต่อ) 

 

ประเด็นพิจารณา 

๑. จัดการเรียนรู้ผ่านระบบการคิดและ
ปฏิบัติจริง  และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ (ต่อ) 

 

ตัวบ่งช้ี 
๒๕. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เป็นไปตามกระบวนการ Active 
Learning ที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียน
ทุกคนมีส่วนร่วม ตามความถนัด
และความสนใจ (ต่อ) 

 

ตัวช้ีวัด 

๓๒. ร้อยละของผู้เรียนที่มีส่วนร่วม
ในการวิเคราะห์ตนเอง ก าหนด
เนื้อหาสาระกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
กระบวนการ Active Learning  ตาม
ความสนใจและความถนัดเป็น
รายบุคคลอย่างเป็นรูปธรรมทั้งระบบ
(ต่อ) 

ระดับคุณภาพ 

ระดับ ๒  ระดับปานกลาง 

ผู้เรียนร้อยละ ๕๐ – ๕๙          

มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์
ตนเอง ก าหนดเนื้อหาสาระ
กิจกรรมการเรียนรู้ตาม
กระบวนการ Active Learning  

ตามความสนใจและความถนัด
เป็นรายบุคคลอย่างเป็น
รูปธรรมทั้งระบบ 
 

ระดับ ๑  ระดับก าลังพัฒนา 

ผู้เรียนต่ ากว่าร้อยละ ๕๐        
มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์
ตนเอง ก าหนดเนื้อหาสาระ
กิจกรรมการเรียนรู้ตาม
กระบวนการ Active Learning  

ตามความสนใจและความถนัด
เป็นรายบุคคลอย่างเป็น
รูปธรรมทั้งระบบ 
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มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งช้ี ตัวช้ีวัด ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  (ต่อ) 
   

๑. จัดการเรียนรู้ผ่านระบบการคิดและ
ปฏิบัติจริง  และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 (ต่อ) 
 

๒๕. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เป็นไปตามกระบวนการ Active 
Learning ที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียน
ทุกคนมีส่วนร่วม ตามความถนัด
และความสนใจ (ต่อ) 
 

๓๓. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้เรียนรู้โดย
ผ่านกระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริง
ด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลายสรุปองค์ความรู้และ
สามารถน าไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ
ได้เป็นอย่างดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับที่ ๕ ระดับดีเยี่ยม 
ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป                   
เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติ
จริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลายสรุปองค์ความรู้และสามารถ
น าไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้เป็น   
อย่างด ี
ระดับที่ ๔ ระดับดีเลิศ 
ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ – ๗๙  เรียนรู้โดย
ผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริงด้วย
วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
สรุปองค์ความรู้และสามารถน าไปใช้ใน
สถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างด ี
ระดับที่ ๓ ระดับด ี
ผู้เรียนร้อยละ ๖๐ – ๖๙  เรียนรู้โดย
ผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริงด้วย
วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
สรุปองค์ความรู้และสามารถน าไปใช้ใน
สถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างด ี
ระดับที่ ๒ ระดับปานกลาง 
ผู้เรียนร้อยละ ๕๐ – ๕๙  เรียนรู้โดย
ผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริงด้วย
วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
สรุปองค์ความรู้และสามารถน าไปใช้ใน
สถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างด ี
ระดับที่ ๑ ระดับก าลังพัฒนา 
ผู้เรียนต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ เรียนรู้โดย
ผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริงด้วย
วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
สรุปองค์ความรู้และสามารถน าไปใช้ใน
สถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างด ี
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มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งช้ี ตัวช้ีวัด ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  (ต่อ) 
   

๑. จัดการเรียนรู้ผ่านระบบการคิดและ
ปฏิบัติจริง  และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 (ต่อ) 
 

๒๕. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เป็นไปตามกระบวนการ Active 
Learning ที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียน
ทุกคนมีส่วนร่วม ตามความถนัด
และความสนใจ (ต่อ) 
 

๓๔. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้ฝึกทักษะ
แสดงออกน าเสนอผลงานแสดงความ
คิดเห็นคิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน
และแสวงหาความรู้จากสื่อ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็น
รูปธรรมและต่อเนื่อง  

ระดับ ๕ ระดับยอดเยี่ยม 
ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป            
ได้ฝึกทักษะแสดงออก น าเสนอ
ผลงาน แสดงความคิดเห็นคิดเป็น 
ท าเป็น รักการอ่านและแสวงหา
ความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วย
ตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและ
ต่อเนื่อง 
 
ระดับ ๔ ระดับดีเลิศ  
ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ – ๗๙            
ได้ฝึกทักษะแสดงออก น าเสนอ
ผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเป็น 
ท าเป็น รักการอ่านและแสวงหา
ความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วย
ตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและ
ต่อเนื่อง 
 
ระดับ ๓ ระดับด ี
ผู้เรียนร้อยละ ๖๐ – ๖๙            
ได้ฝึกทักษะแสดงออก น าเสนอ
ผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเป็น 
ท าเป็น รักการอ่านและแสวงหา
ความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วย
ตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและ
ต่อเนื่อง 
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มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งช้ี ตัวช้ีวัด ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  (ต่อ) 
   

๑. จัดการเรียนรู้ผ่านระบบการคิดและ
ปฏิบัติจริง  และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 (ต่อ) 
 

๒๕. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เป็นไปตามกระบวนการ Active 
Learning ที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียน
ทุกคนมีส่วนร่วม ตามความถนัด
และความสนใจ (ต่อ) 
 

๓๔. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้ฝึกทักษะ
แสดงออกน าเสนอผลงานแสดงความ
คิดเห็นคิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน
และแสวงหาความรู้จากสื่อ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็น
รูปธรรมและต่อเนื่อง (ต่อ) 

ระดับ ๒ ระดับปานกลาง 
ผู้เรียนร้อยละ ๕๐ – ๕๙        
ได้ฝึกทักษะแสดงออก 
น าเสนอผลงาน แสดงความ
คิดเห็น คิดเป็น ท าเป็น รัก
การอ่านและแสวงหาความรู้
จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเอง
อย่างเป็นรูปธรรมและ
ต่อเนื่อง 
 
ระดับ ๑ ระดับก าลังพัฒนา 
ผู้เรียนต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ได้
ฝึกทักษะแสดงออก น าเสนอ
ผลงาน แสดงความคิดเห็น คิด
เป็น ท าเป็น รักการอ่านและ
แสวงหาความรู้จากสื่อ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่าง
เป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
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มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งช้ี ตัวช้ีวัด ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  (ต่อ) 
   

๑. จัดการเรียนรู้ผ่านระบบการคิดและ
ปฏิบัติจริง  และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 (ต่อ 

๒๕. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เป็นไปตามกระบวนการ Active 
Learning ที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียน
ทุกคนมีส่วนร่วม ตามความถนัด
และความสนใจ (ต่อ) 
 

๓๕. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้เรียนรู้
โดยเชื่อมโยง บูรณาการสาระการ
เรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ  
  

ระดับ ๕  ระดับยอดเยี่ยม 
ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ได้เรียนรู้
โดยเช่ือมโยงบูรณาการสาระการ
เรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ  
 

ระดับ ๔  ระดับดีเลิศ 
ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ – ๗๙ 
ได้เรียนรู้โดยเชื่อมโยงบูรณาการ
สาระการเรียนรู้และทักษะด้าน
ต่างๆ 
 

ระดับ ๓ ระดับด ี
ผู้เรียนร้อยละ ๖๐ – ๖๙ 
ได้เรียนรู้โดยเชื่อมโยงบูรณาการ
สาระการเรียนรู้และทักษะด้าน
ต่างๆ  
 

ระดับ ๒ ระดับปานกลาง 
ผู้เรียนร้อยละ ๕๐ – ๕๙ 
ได้เรียนรู้โดยเชื่อมโยงบูรณาการ
สาระการเรียนรู้และทักษะด้าน
ต่างๆ  
 

ระดับ ๑ ระดับก าลังพัฒนา 
ผู้เรียนต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ได้เรียนรู้
โดยเช่ือมโยงบูรณาการสาระการ
เรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ  
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มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งช้ี ตัวช้ีวัด ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  (ต่อ) 
   

๑. จัดการเรียนรู้ผ่านระบบการคิดและ
ปฏิบัติจริง  และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ (ต่อ) 

๒๕. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เป็นไปตามกระบวนการ Active 
Learning ที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียน
ทุกคนมีส่วนร่วม ตามความถนัด
และความสนใจ (ต่อ) 
 

๓๖. ร้อยละของผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
การจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมสื่อ
การเรียนและอ านวยความสะดวก 
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้   

ระดับ ๕  ระดับยอดเยี่ยม 
ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป มีส่วนร่วม
ในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม
สื่อการเรียนและอ านวยความสะดวก
ท่ีเอื้อต่อ 
การเรียนรู้  
ระดับ ๔  ระดับดีเลิศ 
ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ – ๗๙ มีส่วนร่วม
ในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม
สื่อการเรียนและอ านวยความสะดวก
ท่ีเอื้อต่อ 
การเรียนรู้  
ระดับ ๓ ระดับดี 
ผู้เรียนร้อยละ ๖๐ – ๖๙ 
มีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อมส่ือการเรียนและ
อ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้  
ระดับ ๒ ระดับปานกลาง 
ผู้เรียนร้อยละ ๕๐ – ๕๙ 
มีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อมส่ือการเรียนและ
อ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้  
ระดับ ๑  ผู้เรียนต่ ากว่าร้อยละ ๕๐  
มีส่วนร่วม  ในการจัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อมส่ือการเรียนและ
อ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้  
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มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งช้ี ตัวช้ีวัด ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  (ต่อ) 
   

๑. จัดการเรียนรู้ผ่านระบบการคิดและ
ปฏิบัติจริง  และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ (ต่อ) 
 

๒๕. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เป็นไปตามกระบวนการ Active 
Learning ที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียน
ทุกคนมีส่วนร่วม ตามความถนัด
และความสนใจ (ต่อ) 
 

๓๗. ร้อยละของผู้เรียนได้เรียนรู้โดย
ใช้กระบวนการวิจัยอย่างเป็น
รูปธรรมและต่อเนื่อง  
 

ระดับ ๕  ระดับยอดเยี่ยม 
ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป              
ได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการ 
วิจัยอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
   
ระดับ ๔  ระดับดีเลิศ 
ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ – ๗๙ 
ได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการ 
วิจัยอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
  
ระดับ ๓ ระดับด ี
ผู้เรียนร้อยละ ๖๐ – ๖๙ 
ได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย
อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง  
 
ระดับ ๒ ระดับปานกลาง 
ผู้เรียนร้อยละ ๕๐ – ๕๙ 
ได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย
อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง  
 
ระดับ ๑  ระดับก าลังพัฒนา 
ผู้เรียนต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 
ได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการ 
วิจัยอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
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มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งช้ี ตัวช้ีวัด ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ(ต่อ) 
 

๒. ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ        
และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
 

๒๖. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ให้ผู้เรียนแสดงเป็นผู้ประกอบการ 
และท าธุรกิจพอเพียง ตาม
กระบวนการ Project-based 
Learning   

 
 

๓๘. ร้อยละของผู้เรียนที่แสดงเป็น
ผู้ประกอบการ และท าธุรกิจพอเพียง 
ตามกระบวนการ Project-based 
Learning 

ระดับ ๕  ระดับยอดเยี่ยม 
ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ท่ีแสดง
เป็นผู้ประกอบการ และท าธุรกิจ
พอเพียง ตามกระบวนการ 
Project-based Learning      
 

ระดับ ๔ ระดับดีเลิศ 
ผู้เรียน ร้อยละ ๗๐ – ๗๙ ทีแ่สดง
เป็นผู้ประกอบการ และท าธุรกิจ
พอเพียง ตามกระบวนการ 
Project-based Learning    
             

ระดับ ๓  ระดับด ี 
ผู้เรียนร้อยละ ๖๐ – ๖๙ ทีแ่สดง
เป็นผู้ประกอบการ และท าธุรกิจ
พอเพียง ตามกระบวนการ 
Project-based Learning   
 

ระดับ ๒  ระดับปานกลาง  
ผู้เรียนร้อยละ ๕๐ – ๕๙ ทีแ่สดง
เป็นผู้ประกอบการ และท าธุรกิจ
พอเพียง ตามกระบวนการ 
Project-based Learning   
 

ระดับ ๑  ระดับก าลังพัฒนา  
ผู้เรียนต่ ากว่าร้อยละ ๕๐  
ทีแ่สดงเป็นผู้ประกอบการ และท า
ธุรกิจพอเพียง ตามกระบวนการ 
Project-based Learning   
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มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งช้ี ตัวช้ีวัด ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ(ต่อ) 
 

๒. ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ         
และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
(ต่อ) 
 

๒๗. ครูมีทักษะการใช้เทคโนโลยี
ที่แสดงการใช้ด าเนินงานตาม
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
 
 

๓๙. ร้อยละของครูมีทักษะการใช้สื่อ
เทคโนโลยีที่แสดงการใช้ ด าเนินงาน
ตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และมีการบันทึกการใช้สื่อเป็นเชิง
ประจักษ์ 

ระดับ ๕  ระดับยอดเยี่ยม 
ครูร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป มีทักษะการใช้
สื่อเทคโนโลยีท่ีแสดงการใช้ 
ด าเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้และมีการบันทึกการใช้สื่อ
เป็นเชิงประจักษ์ 
ระดับ ๔ ระดับดีเลิศ 
ครูร้อยละ ๗๐ – ๗๙ มีทักษะการใช้
สื่อเทคโนโลยีท่ีแสดงการใช้ 
ด าเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้และมีการบันทึกการใช้สื่อ
เป็นเชิงประจักษ์ 
ระดับ ๓  ระดับดี  
ครูร้อยละ ๖๐ – ๖๙ มีทักษะการใช้
สื่อเทคโนโลยีท่ีแสดงการใช้ 
ด าเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้และมีการบันทึกการใช้สื่อ
เป็นเชิงประจักษ์ 
ระดับ ๒  ระดับปานกลาง  
ครูร้อยละ ๕๐ – ๕๙ มีทักษะการใช้
สื่อเทคโนโลยีท่ีแสดงการใช้ 
ด าเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้และมีการบันทึกการใช้สื่อ
เป็นเชิงประจักษ์ 
ระดับ ๑  ระดับก าลังพัฒนา  
ครูต่ ากว่าร้อยละ ๕๐  
ท่ีมีทักษะการใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีแสดง
การใช้ ด าเนินงานตามแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และมีการบันทึก
การใช้ส่ือเป็นเชิงประจักษ์ 
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มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งช้ี ตัวช้ีวัด ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ(ต่อ) 
 

๓. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

 

๒๘. ครูมีทักษะการบริหารจัดการ
ชั้นเรียนเชิงบวก  เพื่อให้นักเรียน
รักการเรียนรู้และเรียนรู้  ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 
 

๔๐. ร้อยละของนักเรียนที่มีความพึง
พอใจต่อการบริหารจัดการชั้นเรียน
เชิงบวก  ของครูผู้สอนที่มีความพึง
พอใจในระดับมากข้ึนไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ ๕  ระดับยอดเยี่ยม 
นักเรียนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป มีความ
พึงพอใจต่อการบริหารจัดการช้ัน
เรียนเชิงบวก  ของครูผู้สอนที่มี
ความพึงพอใจในระดับมากข้ึนไป 
 

ระดับ ๔ ระดับดีเลิศ 
ผู้เรียน ร้อยละ ๗๐ – ๗๙ มีความ
พึงพอใจต่อการบริหารจัดการช้ัน
เรียนเชิงบวก  ของครูผู้สอนที่มี
ความพึงพอใจในระดับมากข้ึนไป 
 

ระดับ ๓  ระดับด ี 
ผู้เรียนร้อยละ ๖๐ – ๖๙ มีความ
พึงพอใจต่อการบริหารจัดการช้ัน
เรียนเชิงบวก  ของครูผู้สอนที่มี
ความพึงพอใจในระดับมากข้ึนไป 
 

ระดับ ๒  ระดับปานกลาง  
ผู้เรียนร้อยละ ๕๐ – ๕๙ มีความ
พึงพอใจต่อการบริหารจัดการช้ัน
เรียนเชิงบวก  ของครูผู้สอนที่มี
ความพึงพอใจในระดับมากข้ึนไป 
 

ระดับ ๑  ระดับก าลังพัฒนา  
ผู้เรียนต่ ากว่าร้อยละ ๕๐  
มีความพึงพอใจต่อการบริหาร
จัดการช้ันเรียนเชิงบวก  ของ
ครูผู้สอนที่มีความพึงพอใจในระดับ
มากขึ้นไป 
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มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งช้ี ตัวช้ีวัด ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ(ต่อ) 
 

๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

 

๒๙. ครูมีเครื่องมือวัดผลการ
พัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้ได้ตรง
ตามสภาพจริงอย่างสมดุล       
เชิงคุณภาพ และอิงมาตรฐานการ
เรียนรู้รายวิชาและตัวชี้วัด  
 

 

๔๑. ร้อยละของครูที่ประเมินผู้เรียน
จากสภาพจริง  

ระดับ ๕  ระดับยอดเยี่ยม 
ครูร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป          
ที่ประเมินผู้เรียนจาก 
สภาพจริง  

ระดับ ๔  ระดับดีเลิศ 
ครูร้อยละ ๗๐ - ๗๙          
ที่ประเมินผู้เรียนจาก 
สภาพจริง  
 
ระดับ ๓  ระดับดี 
ครูร้อยละ ๖๐ - ๖๙           
ที่ประเมินผู้เรียนจาก 
สภาพจริง 
 
ระดับ ๒  ระดับปานกลาง 
ครูร้อยละ ๕๐ – ๕๙          
ที่ประเมินผู้เรียนจาก 
สภาพจริง  

ระดับ ๑  ระดับปานกลาง 
ครูต่ ากว่าร้อยละ ๕๐    
ที่ประเมินผู้เรียนจาก 
สภาพจริง 
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มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งช้ี ตัวช้ีวัด ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ(ต่อ) 
 

๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
(ต่อ) 

 

๒๙. ครูมีเครื่องมือวัดผลการ
พัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้ได้ตรง
ตามสภาพจริงอย่างสมดุล      
เชิงคุณภาพ และอิงมาตรฐานการ
เรียนรู้รายวิชาและตัวชี้วัด (ต่อ) 
 

 

๔๒. ร้อยละของครูมีข้ันตอน
ตรวจสอบและประเมินความรู้ ความ
เข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 

 

ระดับ ๕  ระดับยอดเยี่ยม 
ครูร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ขั้นตอน
ตรวจสอบและประเมินความรู้ 
ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ  
 

ระดับ ๔  ระดับดีเลิศ 
ครูร้อยละ ๗๐ - ๗๙  ข้ันตอน
ตรวจสอบและประเมินความรู้ 
ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ 
 

ระดับ ๓  ระดับด ี
ครูร้อยละ ๖๐ – ๖๙  ข้ันตอน
ตรวจสอบและประเมินความรู้ 
ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ 
 

ระดับ ๒  ระดับปานกลาง 
ครูร้อยละ ๕๐ – ๕๙  ข้ันตอน
ตรวจสอบและประเมินความรู้ 
ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ  
 

ระดับ ๑ ระดับก าลังพัฒนา 
ครูต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ขั้นตอน
ตรวจสอบและประเมินความรู้ 
ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ 
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มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งช้ี ตัวช้ีวัด ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ(ต่อ) 
 

๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
(ต่อ) 

 

๒๙. ครูมีเครื่องมือวัดผลการ
พัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้ได้ตรง
ตามสภาพจริงอย่างสมดุล      
เชิงคุณภาพ และอิงมาตรฐานการ
เรียนรู้รายวิชาและตัวชี้วัด (ต่อ) 
 

 

๔๓. ร้อยละของนักเรียนและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและ
ประเมินผล   
 
 

ระดับ ๕  ระดับยอดเยี่ยม 
นักเรียนและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป มีส่วนร่วมใน
การวัดและประเมินผล   
 
ระดับ ๔  ระดับดีเลิศ  
นักเรียนและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง
ร้อยละ ๗๐ – ๗๙ มีส่วนร่วมใน
การวัดและประเมินผล   
 

ระดับ ๓  ระดับด ี
นักเรียนและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง
ร้อยละ ๖๐ – ๖๙ มีส่วนร่วมใน
การวัดและประเมินผล   
 

ระดับ ๒ ระดับปานกลาง 
นักเรียนและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง
ร้อยละ ๕๐ – ๕๙ มีส่วนร่วมใน
การวัดและประเมินผล   
 

ระดับ ๑ ระดับก าลังพัฒนา 
นักเรียนและผู้มีส่วนเก่ียวข้องต่ า
กว่าร้อยละ ๕๐  มีส่วนร่วมใน
การวัดและประเมินผล   
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มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งช้ี ตัวช้ีวัด ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ(ต่อ) 
 

๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
(ต่อ) 

 

๒๙. ครูมีเครื่องมือวัดผลการ
พัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้ได้ตรง
ตามสภาพจริงอย่างสมดุล      
เชิงคุณภาพ และอิงมาตรฐานการ
เรียนรู้รายวิชาและตัวชี้วัด (ต่อ) 
 

 

๔๔. ร้อยละของครูมเีครื่องมือวัดผล
การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้ได้
ตรงตามสภาพจริงอย่างสมดุล      
เชิงคุณภาพ และอิงมาตรฐานการ
เรียนรู้รายวิชาและตัวชี้วัด  
 

ระดับ ๕  ระดับยอดเยี่ยม 
ครูร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  มเีครื่องมือวัดผล
การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้ได้ตรง
ตามสภาพจริงอย่างสมดุล         เชิง
คุณภาพ และอิงมาตรฐานการเรียนรู้
รายวิชาและตัวชี้วัด 
  
ระดับ ๔  ระดับดีเลิศ 
ครูร้อยละ ๗๐ – ๗๙  มีเครื่องมือวัดผล
การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้ได้ตรง
ตามสภาพจริงอย่างสมดุล         เชิง
คุณภาพ และอิงมาตรฐานการเรียนรู้
รายวิชาและตัวชี้วัด  
 

ระดับ ๓  ระดับด ี
ครูร้อยละ ๖๐ - ๖๙  มีเครื่องมือวัดผล
การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้ได้ตรง
ตามสภาพจริงอย่างสมดุล          เชิง
คุณภาพ และอิงมาตรฐานการเรียนรู้
รายวิชาและตัวชี้วัด  
 
ระดับ ๒  ระดับปานกลาง 
ครูร้อยละ ๕๐ - ๖๙  มีเครื่องมือวัดผล
การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้ได้ตรง
ตามสภาพจริงอย่างสมดุล         เชิง
คุณภาพ และอิงมาตรฐานการเรียนรู้
รายวิชาและตัวชี้วัด  
 

ระดับ ๑  ระดับก าลังพัฒนา 
ครูต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ มีเครื่องมือวัดผล
การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้ได้ตรง
ตามสภาพจริงอย่างสมดุลเชิงคุณภาพ 
และอิงมาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาและ
ตัวชี้วัด  
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มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งช้ี ตัวช้ีวัด ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ(ต่อ) 
 

๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

 

๓๐. ครูมีการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้บูรณาการร่วมกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ในระดับชั้น
เดียวกันและบูรณาการกับแหล่ง
เรียนรู้ สถานประกอบการ กลุ่ม
อาชีพอิสระของชุมชนท้องถิ่น   

 

๔๕. ร้อยละของครูจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้บูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ในระดับชั้นเดียวกัน 

ระดับ ๕  ระดับยอดเยี่ยม 
ครูร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปจัดกิจกรรม
การเรียนรู้บูรณาการร่วมกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ในระดับชั้น
เดียวกัน 
 

ระดับ ๔  ระดับดีเลิศ 
ครูร้อยละ ๗๐ – ๗๙ จัดกิจกรรม
การเรียนรู้บูรณาการร่วมกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ในระดับชั้น
เดียวกัน 
 

ระดับ ๓  ระดับด ี
ครูร้อยละ ๖๐ - ๖๙ จัดกิจกรรม
การเรียนรู้บูรณาการร่วมกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ในระดับชั้น
เดียวกัน 
 

ระดับ ๒  ระดับปานกลาง 
ครูร้อยละ ๕๐ – ๕๙ จัดกิจกรรม
การเรียนรู้บูรณาการร่วมกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ในระดับชั้น
เดียวกัน 
 

ระดับ ๑  ระดับก าลังพัฒนา 
ครูต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ จัดกิจกรรม
การเรียนรู้บูรณาการร่วมกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ในระดับชั้น
เดียวกัน 
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มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งช้ี ตัวช้ีวัด ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ(ต่อ) 
 

๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ (ต่อ) 

 

๓๐. ครูมีการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้บูรณาการร่วมกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ในระดับชั้น
เดียวกันและบูรณาการกับแหล่ง
เรียนรู้ สถานประกอบการ กลุ่ม
อาชีพอิสระของชุมชนท้องถิ่น 
(ต่อ)   

 

๔๖. ร้อยละของผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
สถานประกอบการกลุ่มอาชีพอิสระ
ของชุมชนท้องถิ่น 

ระดับ ๕  ระดับยอดเยี่ยม 
ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ได้เรียนรู้
จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  สถานประกอบการกลุ่ม
อาชีพอิสระของชุมชนท้องถิ่น 
 

ระดับ ๔  ระดับดีเลิศ 
ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ – ๗๙ ได้เรียนรู้
จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  สถานประกอบการกลุ่ม
อาชีพอิสระของชุมชนท้องถิ่น 
 

ระดับ ๓  ระดับด ี
ผู้เรียนร้อยละ ๖๐ - ๖๙ ได้เรียนรู้
จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  สถานประกอบการกลุ่ม
อาชีพอิสระของชุมชนท้องถิ่น 
 

ระดับ ๒  ระดับปานกลาง 
ผู้เรียนร้อยละ ๕๐ – ๕๙ ได้เรียนรู้
จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  สถานประกอบการกลุ่ม
อาชีพอิสระของชุมชนท้องถิ่น 
 

ระดับ ๑  ระดับก าลังพัฒนา 
ผู้เรียนต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ได้
เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  สถาน
ประกอบการกลุ่มอาชีพอิสระของ
ชุมชนท้องถิ่น 
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มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งช้ี ตัวช้ีวัด ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ(ต่อ) 
 

๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ (ต่อ) 

 

๓๐. ครูมีการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้บูรณาการร่วมกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ในระดับชั้น
เดียวกันและบูรณาการกับแหล่ง
เรียนรู้ สถานประกอบการ กลุ่ม
อาชีพอิสระของชุมชนท้องถิ่น  
(ต่อ) 

 

๔๗. ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนอย่างเป็นรูปธรรมและ
ต่อเนื่อง 

ระดับ ๕ ระดับยอดเยี่ยม 
ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม 
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
 

ระดับ ๔  ระดับดีเลิศ 
ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม 
ร้อยละ ๗๐ - ๗๙  
 

ระดับ ๓  ระดับด ี
ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม 
ร้อยละ ๖๐ – ๖๙  
 

ระดับ ๒  ระดับปานกลาง 
ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม 
ร้อยละ   ๕๐ – ๕๙  
 

ระดับ ๑ ระดับก าลังพัฒนา 
ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม 
ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 
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มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งช้ี ตัวช้ีวัด ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ(ต่อ) 
 

๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ (ต่อ) 

 

๓๑. ครูมีบันทึกผลการเรียนรู้และ
วิจัยในชั้นเรียนที่แสดงศักยภาพ
ทักษะ ความรู้ และคุณลักษณะ
นิสัยที่เป็นไปตามเกณฑ์ของ
ตัวชี้วัดรายวิชาในแต่ละกลุ่ม
ศักยภาพของผู้เรียนที่น าผล
ย้อนกลับไปปรับปรุงพัฒนา
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล   
 
 

๔๘. ร้อยละของครูมีบันทึกผลการ
เรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียนที่แสดง
ศักยภาพทักษะ ความรู้ และ
คุณลักษณะนิสัยที่เป็นไปตามเกณฑ์
ของตัวชี้วัดรายวิชาในแต่ละกลุ่ม
ศักยภาพของผู้เรียนที่น าผลย้อนกลับ
ไปปรับปรุงพัฒนาผู้เรียนเป็น
รายบุคคล   
 

 

ร้อยละ ๕ ระดับยอดเยี่ยม 
ครูร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป            
ทีบ่ันทึกผลการให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ผู้เรียนแต่ละกลุ่ม
ศักยภาพ  

ระดับ ๔  ระดับดีเลิศ 
ครูร้อยละ ๗๐ - ๗๙ ทีบ่ันทึก
ผลการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
ผู้เรียนแต่ละกลุ่มศักยภาพ 

ระดับ ๓  ระดับดี 
ครูร้อยละ ๖๐ – ๖๙ ทีบ่ันทึก
ผลการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
ผู้เรียนแต่ละกลุ่มศักยภาพ 

ระดับ ๒ ระดับปานกลาง 
ครูร้อยละ ๕๐ – ๕๙ ทีบ่ันทึก
ผลการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
ผู้เรียนแต่ละกลุ่มศักยภาพ 

ระดับ ๑ ระดับก าลังพัฒนา 
ครูต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ทีบ่ันทึก
ผลการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
ผู้เรียนแต่ละกลุ่มศักยภาพ 
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สรุป  มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสตรีสิริเกศ  มี  ๓  มาตรฐาน   ประเด็นพิจารณา  ๒๑  ข้อ ๓๑  ตัวบ่งช้ี  ๔๘  ตัวช้ีวัด    
  ร้อยละ  ๘๐ ขึ้นไป   ระดับคุณภาพ    ยอดเยี่ยม   
  ร้อยละ  ๗๐ – ๗๙  ระดับคุณภาพ ดี เลิศ 
  ร้อยละ  ๖๐ – ๖๙  ระดับคุณภาพ ดี  
  ร้อยละ  ๕๐ – ๕๙  ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
  ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐  ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา 
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