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คำนำ 

    
   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545  มาตรฐาน 9 (3)  ได้กำหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักที่สำคัญ
ข้อหนึ่ง  คือการกำหนดมาตรฐานการศึกษา  และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท
การศึกษา โดยมาตรา 31 ให้กระทรวงมีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท  กำหนด
นโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา และมาตรา 48  ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  และให้ถือการว่าประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร
การศึกษาที ่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื ่อง  โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
หน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื ่อนำไปสู ่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา                 
และเพ่ือรองรองรับการประกันคุณภาพภายนอก   
   โรงเรียนสตรีสิริเกศ จึงได้จัดทำมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนขึ้น โดยได้นำมาตรฐานการศึกษาชาติ 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม  
พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นหลักในการเทียบเคียงสำหรับสถานศึกษาในการพัฒนาสนับสนุน กำกับดูแล และติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของโรงเรียน  ประกอบการพิจารณาจัดทำ
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสตรีสิริเกศขึ้น  เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนตาม
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ ๒ ที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนา
คุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต   
   มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสตรีสิริเกศฉบับนี้  จะเป็นคู่มือให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่
เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการทำงานตามระบบงานภายในของโรงเรียน  ก่อให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ   
   ขอขอบคุณคณะครูโรงเรียนสตรีสิริเกศและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที ่มีส่วนในการจัดทำจนได้
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสตรีสิริเกศที่สมบูรณ์  เป็นแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียน ทำให้             
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลต่อนักเรียน                
ชุมชนสังคมและประเทศชาติ   
 
 
 
                       นายสมศักดิ์  นันทวิสิทธิ์   
                         ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
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สารบัญ 

 
 หน้า 
คำนำ ก 
สารบัญ ข 

• ประกาศโรงเรียนสตรีสิริเกศ  เรื่อง  การใช้มาตรฐานและค่าเป้าหมายของมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

๑ 

• มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ 
          โรงเรียนสตรสีิริเกศ   
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• มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาพ.ศ. ๒๕๖๔  4 
          มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกำหนดค่าเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษา                    
          ขั้นพ้ืนฐานปีการศึกษา  2564   โรงเรียนสตรีสิริเกศ (แนบค่าเป้าหมาย) 

5 

          มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกำหนดค่าเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษา                    
          ขั้นพ้ืนฐานปีการศึกษา  2564   โรงเรียนสตรีสิริเกศ  (แนบระดับคุณภาพ) 

๑๔ 

ภาคผนวก  
       ภาคผนวก ก   ๘๕ 

-  วิสัยทัศน์ พันธกิจ  เป้าประสงค์   ๘๗ 
-  อัตลักษณ์ วัฒนธรรมของโรงเรียน เอกลักษณ์ความเป็นเลิศ ปรัชญาของโรงเรียน ๘๘ 

  ภาคผนวก ข   ๘๙ 
-  กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ๙๐ 
-  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
   เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
   และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ 

๙๓ 

-  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
   เรื่อง แนวปฏิบัติการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  
   ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๙๗ 

  ภาคผนวก ค  คำสั่งโรงเรียนสตรีสิริเกศ ๑๐๐ 
-  คำสั่งที่ 176/2564 เรื่อง  การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบประกัน 
   คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโรงเรียนสตรีสิริเกศ  
   ประจำปีการศึกษา2564     

๑๐๑ 

-  คำสั่งที่ 177/2564 เรื่อง  การแต่งตัง้คณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการศึกษา 
     และการกำหนดค่าเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนสตรีสิริเกศ  
   ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

๑๐๔ 

  ภาคผนวก ง  ๑๐๗ 
-  คณะกรรมการการจัดทำ ๑๐๘ 
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ประกาศโรงเรียนสตรีสิริเกศ 

เรื่อง  การใช้มาตรฐานและค่าเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

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

    ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษา                 
ขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ประกาศ ณ วันที่  6 สิงหาคม  พ.ศ. 2561        
โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา 2561  ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประกันคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและ
การประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบต่อไป  
จึงจำเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกัน และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  มาตรฐาน 9 (3) ได้กำหนดการจัดระบบ 
โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักที่สำคัญข้อหนึ่ง  คือ  การกำหนดมาตรฐานการศึกษา   
และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยมาตรา  31 ให้กระทรวงมีอำนาจ
หน้าที ่กำกับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท  กำหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา  
และมาตรา 48  ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
และให้ถือการว่าประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่ างต่อเนื่อง  
โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน 
เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรองรับการประกันคุณภาพภายนอก   
    โรงเรียนสตรีสิริเกศ จึงกำหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษา                     
ขั้นพ้ืนฐาน จำนวน 3 มาตรฐาน โดยได้กำหนดให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  มาตรฐานการศึกษา             
ขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ และสอดคล้องกับศักยภาพของนักเรียน ชุมชนและท้องถิ่น โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสตรีสิริเกศ และจากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง                             
ซึ่งวัตถุประสงคใ์นการจัดทำมาตรฐานการศึกษาในครั้งนี้ เพ่ือใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา และเพ่ือเป็นแนวทางในการดำเนินการประเมินผลและตรวจสอบผลคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก ตามเอกสารทีแ่นบท้ายประกาศนี้ 

       ประกาศ ณ วันที่  25 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖4 
 

                                          
                                      
                                       (นายสมศักดิ์  นันทวิสิทธิ์) 
                                                 ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
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มาตรฐานการศกึษา ระดับการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน  
 เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๖4 โรงเรียนสตรีสิรเิกศ   

ฉบับลงวันที่  25 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖4 
มีจำนวน ๓ มาตรฐาน คือ  
  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  
      ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
      ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
  มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
    ๑) มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ   
    ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
     และแก้ปัญหา    
    ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
    4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
    ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
    ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
  ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
    ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  
    ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
    ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
    ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
  ๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน  
  ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา    
  ๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่ม 
     กลุ่มเป้าหมาย    
  ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
  ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพ  
  ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 



3 
 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านระบบการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
  3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้   
  3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
  3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน  
  3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้   

 จากมาตรฐานการศึกษาข้างต้น  โรงเรียนสตรีสิริเกศโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา  
ครู บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้กำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพของมาตรฐานการศึกษาในแต่ละ
มาตรฐานร่วมกัน โดยมติในที่ประชุม วันจันทร์ที ่21 มิถุนายน ๒๕๖4  ซึ่งกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนา
คุณภาพของมาตรฐานการศึกษา ตามรายละเอียดดังนี้     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

มาตรฐานการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๖4 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนสตรสีิรเิกศ  

มาตรฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

(ร้อยละ/ระดับคุณภาพ) 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน  
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  ระดับยอดเยี่ยม 
  ๑) มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ร้อยละ 86 ระดับยอดเยี่ยม 
  ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
   แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา    

ร้อยละ 90 ระดับยอดเยี่ยม 

  ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ 90 ระดับยอดเยี่ยม 
  4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร้อยละ 95 ระดับยอดเยี่ยม 
  ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับดเีลิศ 
  ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ร้อยละ 90  ระดับยอดเยี่ยม 
 ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับยอดเยี่ยม 
  ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  ร้อยละ 100  ระดับยอดเยี่ยม 
  ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย    ร้อยละ 95  ระดับยอดเยี่ยม 
  ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย ร้อยละ 90  ระดับยอดเยี่ยม 
  ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ร้อยละ 94  ระดับยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับยอดเยี่ยม 
 ๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน  ระดับยอดเยี่ยม 
 ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา    ระดับยอดเยี่ยม 
 ๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร 
   สถานศึกษาและทุกกลุ่มกลุ่มเป้าหมาย  

ระดับยอดเยี่ยม 

 ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  ระดับยอดเยี่ยม 
 ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
    อย่างมีคุณภาพ  

ระดับยอดเยี่ยม 

 ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ 
    จัดการเรียนรู้ 

ระดับยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ระดับยอดเยี่ยม 
 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านระบบการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป     
    ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ร้อยละ 85 ระดับยอดเยี่ยม 

 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  ร้อยละ 90 ระดับยอดเยี่ยม 
 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ระดับยอดเยี่ยม 
 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ร้อยละ 95 ระดับยอดเยี่ยม 
 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง 
   การจัดการเรียนรู้   

ร้อยละ 90 ระดับยอดเยี่ยม 

 



 

 
 

๕ 

 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกำหนดค่าเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสตรีสิริเกศ  ปีการศึกษา ๒๕๖๔   

 ลงวันที่ 25 มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖4   
 

มาตรฐานที่ /ประเด็นพิจารณา   ตัวบ่งชี(้26 ตัวบ่งชี้)   ตัวช้ีวัด (5๐ ตัวชี้วัด) 
ค่าเป้าหมาย 

การพัฒนาคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน    

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน    
๑) มีความสามารถในการอ่าน เขียน  
    การสื่อสาร และการคิดคำนวณ   

๑. ผู้เรียนมีทักษะการอ่าน เขียน สื่อสารภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศที่ ๒ และ
ความสามารถในการคิดคำนวณตามเกณฑ์ของแต่
ละระดับชั้น 

 

1.ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะการอ่าน เขียน สื่อสาร
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศที่ ๒ และ
ความสามารถในการคดิคำนวณตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับชั้น ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป  
(เกณฑ์ท่ีโรงเรียนกำหนด) 
..................................................... 
1.1 การอ่าน ภาษาไทย  
1.2 การเขียน ภาษาไทย 
1.3 การสื่อสาร ภาษาไทย 
1.4 การสื่อสาร ภาษาอังกฤษ  
1.5 การสื่อสารภาษาต่างประเทศที่ 2  
1.6 การคิดคำนวณ     

 
 
 
 
 
 

90 
90 
90 
85 
80 
80 

๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด     
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

๒. ผู้เรียนมีทักษะการการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ แลกเปลี่ยนเรียนรู้  สร้างองค์ความรู้           
สู่กระบวนการแก้ปัญหา เกิดความคิดเชิง
สร้างสรรค์ พัฒนานวัตกรรมใช้ในแก้ปัญหาการ
ดำเนินชีวิตและดำรงชีวิตในชุมชนท้องถิ่น 

๒. ร้อยละของผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมตามกระบวนการ 
Active learning  พัฒนานวัตกรรม ใช้แก้ปัญหาการ
ดำเนินชีวิตดำรงชีวิตในชุมชนท้องถิ่น   
 

90 

 



 

 
 

๖ 

 

มาตรฐานที่ /ประเด็นพิจารณา   ตัวบ่งชี(้26 ตัวบ่งชี้)   ตัวช้ีวัด (5๐ ตัวชี้วัด) 
ค่าเป้าหมาย 

การพัฒนาคุณภาพ 
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  ๓. ผู้เรียนมีผลงานเชิงนวัตกรรมในสาขาวิชาชีพ

ตามแผนการเรียนที่นำไปใช้ได้จริงกับกลุ่มปัญหา
ตรงตามความต้องการในชุมชน   

๓. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลงานเชิงนวัตกรรมในสาขา
วิชาชีพตามแผนการเรียนที่นำไปใช้ได้จริงกับกลุ่ม
ปัญหาตรงตามความต้องการในชุมชน   

90 

๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
 สารสนเทศ และการสื่อสาร 

 

๔. ผู้เรียนรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยี   มีจริยธรรมและ
ทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเข้าถึง
องค์ความรู้ เพื่อการเรียนรู้ การสื่อสารและการ
ดำเนินวิถีชีวิต 

๔.ร้อยละของผู้เรียนที่รู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยี มี
จริยธรรมและทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในการเข้าถึงองค์ความรู้ เพื่อการเรียนรู้ การสื่อสาร
และการดำเนินชีวิต 

95 

๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
    ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

๕. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับดีข้ึนไป
เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๓ และคะแนนเฉลี่ยผลการสอบวัด
ระดับชาติ O - NET ระดับ ม.๓ และม.๖ ในสาระ
การเรียนรู้หลักสูงกว่าระดับประเทศ   

๕. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่
ระดับดีข้ึนไป 

76 

๖. คะแนนเฉลี่ยผลการสอบวัดระดับชาติ  O - NET 
ระดับ ม.๓ และ ม.๖ ในสาระการเรียนรู้หลักสูงกว่า
ระดับประเทศ  

ดีเลิศ 

๖)  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และ 
     เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

๖. ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่อการ
ประกอบอาชีพ  

๗. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดี
ต่อการประกอบอาชีพ 

90 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงคข์องผู้เรียน   
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี               
 ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

๗. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคแ์ละค่านิยม 
๑๒ ประการ ตามท่ีสถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัด 
กับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม   

8.  ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ใน
ระดับดีข้ึนไป   

100 

9. ร้อยละของผู้เรียนที่มีค่านิยม ๑๒ ประการ ตามที่
สถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 
 
 

100 

 



 

 
 

๗ 

 

มาตรฐานที่ /ประเด็นพิจารณา   ตัวบ่งชี(้26 ตัวบ่งชี้)   ตัวช้ีวัด (5๐ ตัวชี้วัด) 
ค่าเป้าหมาย 

การพัฒนาคุณภาพ 
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 
 

๘. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม อย่างเป็นรปูธรรมและมีความ
ภาคภูมิใจในท้องถิ่น ความเปน็ไทย และเห็นคุณค่า
เก่ียวกับภูมิปัญญาไทยและแสดงออกได้อย่าง
เหมาะสมในชีวิตประจำวัน 

10. ร้อยละของผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างเป็นรูปธรรม 

95 

๑1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริม
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  

95 

๓) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง  
 และความหลากหลาย 

๙. ผู้เรียนมีทักษะการปรับตัวและเท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและมีเป้าหมายการ
เรียนรู้สร้างเป้าหมายชีวิตการทำงานและการ
ประกอบอาชีพ  

๑2. ร้อยละผู้เรียนที่มีทักษะการปรับตัวและเท่าทัน                
ต่อการเปลี่ยนแปลงของ สังคมโลกและมีเป้าหมาย                  
การเรียนรู้สร้างเป้าหมายชีวิตการทำงานและ                      
การประกอบอาชีพ  

90 

๔) สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะ                  
    จิตสังคม  

๑๐. ผู้เรียนมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ                  
มีสุนทรียภาพ และสามารถป้องกันตนเองจากภัย
สังคม    

๑3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีน้ำหนักส่วนสูง และ
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน   

89 

๑4. ร้อยละของผู้เรียนมีความฉลาดทางด้านอารมณ์                
อยู่ในเกณฑ์ปกต ิ  

95 

๑5. ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุนทรียภาพทางด้านศิลปะ 
ดนตรีนาฏศิลป์  กีฬา นันทนาการตามจินตนาการ  

95 

๑6. ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะในการป้องกันตนเอง 
จากสิ่งเสพติดให้โทษและอบายมุข หลีกเหลี่ยงตนเอง           
จากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุ่นแรง  ปัญหาทางเพศ  
 
 
 
 
 

95 



 

 
 

๘ 

 

มาตรฐานที่ /ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งชี(้26 ตัวบ่งชี้) ตัวช้ีวัด (5๐ ตัวชี้วัด) 
ค่าเป้าหมาย 

การพัฒนาคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   
๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่  
     สถานศึกษากำหนดชัดเจน  
 

๑๑.โรงเรียนมีเอกลักษณ์ความเป็นเลิศ วิสัยทัศน์              
พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ทีร่องรับนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายประเทศ 

๑7. โรงเรียนมีเอกลักษณ์ความเป็นเลิศ ที่นำไปสู่                   
การกำหนด วิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าประสงค์  ที่รองรับ
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายประเทศและ
นำไปสู่การปฏิบัติ 

ยอดเยี่ยม 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ 
      สถานศึกษา    

๑๒. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการคุณภาพ           
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

18. โรงเรียนใช้ระบบประกันคุณภาพภายใน             
เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ยอดเยี่ยม 

19. ระบบการนิเทศ กำกับ ติดตาม ที่แสดงถึง
ความก้าวหน้าของพันธกิจและเป้าประสงค์การเป็น
โรงเรียนมาตรฐานสากลและมัธยมศึกษา ๔.๐                  
บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง 

ยอดเยี่ยม 

20. จำนวนโครงการที่มีการรายงานผลการดำเนินงาน
โครงการ กิจกรรม ตามรูปแบบการรายงานโครงการ
ถูกต้องครบถ้วน ที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี  

ยอดเยี่ยม 

21. ระดับความพึงพอใจต่อระบบการบริหารจัดการ
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน    

ยอดเยี่ยม 

๒2. ระดับความพึงพอใจของบุคคล หน่วยงาน ชุมชน 
ท้องถิ่น ที่มีต่อการให้บริการของโรงเรียน 
 
 
    

ยอดเยี่ยม 

 



 

 
 

๙ 

มาตรฐานที่ /ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งชี้(26 ตัวบ่งชี้) ตัวช้ีวัด (5๐ ตัวชี้วัด) 
ค่าเป้าหมาย 

การพัฒนาคุณภาพ 
๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น 

คุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตาม 
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่ม 
เป้าหมาย  

๑3. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่รองรับกลุ่ม
ศักยภาพผู้เรียนที่หลากหลายและสอดคล้องกับ
ความต้องการของท้องถิ่น   
 

๒3. โรงเรียนมีสารสนเทศท่ีแสดงถึงความต้องการของ
ผู้เรียน มีโครงสร้างการเรียนที่รองรับกลุ่มศักยภาพ
ผู้เรียน อย่างหลากหลายและสอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิ่น  

ยอดเยี่ยม 

๒4. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่มีโครงสร้าง                
การเรียนทีร่องรับกลุ่มศักยภาพผู้เรียนอย่าง
หลากหลาย     และดำเนินการอย่างเป็นระบบ    

ยอดเยี่ยม 

๑4. โรงเรียนให้บริการแนะแนวการศึกษา แนะ
แนวอาชีพ แนะแนวทักษะชีวิต จัดทำระเบียน
สะสมและแฟ้มสะสมผลงาน ที่แสดงเส้นทาง
การศึกษาต่อสู่การประกอบอาชีพ (Career Path 
และ Portfolios)  

๒5. ระดับประสิทธิภาพของการบริการแนะแนว
การศึกษา อาชีพและทักษะชีวิต  

ยอดเยี่ยม 

26. ร้อยละของผู้เรียนที่มีระเบียนสะสมและแฟ้ม
สะสม  ผลงาน ที่แสดงเส้นทางการศึกษาต่อสู่การ
ประกอบอาชีพ (Career Path และ Portfolios) 

100 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากร 
      ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  

๑5. โรงเรียนมีแผนการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครู 
และมีบันทึกข้อมูลผลงานเชิงประจักษ์ที่เป็นไปตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานรายปี 

๒7. ร้อยละของครูและบุคลากร ที่ได้รับการพัฒนา 
ผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) สอดคล้องกับความต้องการรายบุคคลและมี
บันทึกข้อมูลผลงานเชิงประจักษ์ที่เป็นไปตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานรายปี 

100 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มี 
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ (ต่อ) 

16. ครูมีจรรยาบรรณวิชาชีพครูและมีแผนการ
พัฒนาศักยภาพการพัฒนาวิชาชีพครูเป็นรายบุคคล 
รองรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  

๒8. ร้อยละของครูมีจรรยาบรรณวิชาชีพครูและ                      
มีแผนการพัฒนาศักยภาพ การพัฒนาวิชาชีพครู                    
เป็นรายบุคคลรองรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้                 
ในศตวรรษที่ ๒๑  

95 

 
 
 



 

 
 

๑๐ 

มาตรฐานที่ /ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งชี้(26 ตัวบ่งชี้) ตัวช้ีวัด (5๐ ตัวชี้วัด) 
ค่าเป้าหมาย 

การพัฒนาคุณภาพ 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 
 

17. โรงเรียนมีสิ่งอำนวยความสะดวก
สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ตามศาสตร์ของ
พระราชา  

๒9. โรงเรียนมีแผนการบริหารจัดการสิ่งอำนวย    
ความสะดวก สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ตามศาสตร์ 
ของพระราชา และเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ  

ยอดเยี่ยม 

30. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอ้ือต่อการจัดการเรียน            
การสอน 

ยอดเยี่ยม 

31  โรงเรียนมีสิ่งอำนวยความสะดวก สภาพแวดล้อม 
แหล่งเรียนรู้ตามศาสตร์ของพระราชา  

ยอดเยี่ยม 

32. โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการ ห้องสืบค้นความรู้ที่นำ
ระบบเทคโนโลยีการเข้าถึงความรู้ แหล่งเรียนรู้ และ
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระ                  
การเรียนรู้  

ยอดเยี่ยม 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ                 
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

18. โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยี สนับสนุนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓3. ร้อยละของครูที่ใช้เทคโนโลยี ในการจัดการเรียนรู้   100 
34. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการ
จัดระบบเทคโนโลยี 

ดีเลิศ 

19. โรงเรียนมีระบบบริหารข้อมูลสารสนเทศที่
เป็นปัจจุบัน  เพ่ือการบริหารและการจัดการเรียนรู้              
ที่แสดงความเชื่อมโยงสอดคล้องขององค์กร                      
ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

๓5. โรงเรียนมีระบบบริหารข้อมูลสารสนเทศที่เป็น
ปัจจุบัน  เพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรู้              
ที่แสดงความเชื่อมโยงสอดคล้องขององค์กร                      
ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

ยอดเยี่ยม 

 
 
 
 



 

 
 

๑๑ 

มาตรฐานที่ /ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งชี้(26 ตัวบ่งชี้) ตัวช้ีวัด (5๐ ตัวชี้วัด) 
ค่าเป้าหมาย 

การพัฒนาคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการ

สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ      

๑. จัดการเรียนรู้ผ่านระบบการคิดและ
ปฏิบัติจริง  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 
   

๒0. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปตาม
กระบวนการ Active Learning ที่สร้างโอกาสให้
ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมคิดและปฏิบัติ ตามความ
ถนัดและความสนใจ 
 

๓6. ร้อยละของครูที่จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม                
ในการวิเคราะห์ตนเอง กำหนดเนื้อหาสาระกิจกรรม             
การเรียนรู้ตามกระบวนการ Active Learning                          
ตามความสนใจและความถนัดเป็นรายบุคคลอย่างเป็น
รูปธรรมทั้งระบบ  

90 

๓7. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้เรียนรู้โดยผา่นกระบวนการคิด             
และปฏิบตัิด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย สรุป
องค์ความรู้และสามารถนำไปใชใ้นสถานการณ์ต่างๆ ได้
เป็นอย่างดี   

83 

๓8. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้เรียนรู้โดยเชื่อมโยงบูรณาการ                
สาระการเรียนรู้และทักษะดา้นต่างๆ  

83 

39. ร้อยละของผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อมสื่อการเรียนและอำนวยความสะดวก 
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้   

83 

40. ร้อยละของผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย
อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง  

83 

๒1. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนฝึกเป็น
ผู้ประกอบการ และทำธุรกิจพอเพียง ตาม
กระบวนการ Project-based Learning   

41. ร้อยละของครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน                
ฝึกเป็นผูป้ระกอบการ และทำธรุกิจพอเพียงตาม
กระบวนการ Project-based Learning  
 
 

90 

 
 
 



 

 
 

๑๒ 

มาตรฐานที่ /ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งชี้(26 ตัวบ่งชี้) ตัวช้ีวัด (5๐ ตัวชี้วัด) 
ค่าเป้าหมาย 

การพัฒนาคุณภาพ 
2. ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
 

๒2. ครูมีทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีที่แสดงการใช้               
ตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
 

42. ร้อยละของครูมีทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยี  ที่แสดง       
การใช้ตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
และมีการบนัทึกการใช้สื่อเป็นเชิงประจักษ์  

90 

๓. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ๒3. ครบูริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  ๔3. ระดับความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการชั้นเรียน 
เชิงบวกของครูผู้สอน  

ยอดเยี่ยม 

๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ  และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

 

๒4. ครตูรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ มีประสิทธิภาพ โดยใช้เครื่องมือวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้  
 

๔4. ร้อยละของครูที่ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง  95 
๔5. ร้อยละของครูมีการตรวจสอบและประเมินความรู้
ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  

95 

๔6. ร้อยละของครูมเีครื่องมือวัดผลทีอิ่งมาตรฐานการ
เรียนรู้รายวิชาและตัวชี้วัด  

95 

๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

 

25. ครมูีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้             
บูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้  สถาน
ประกอบการกลุ่มอาชีพอิสระของชุมชนท้องถิ่น  
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับผู้เรียน และนำผลการ
ประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  

47. ร้อยละของครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ
ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือสถานประกอบการ 
กลุ่มอาชีพอิสระ ชุมชนท้องถิ่น 

90 

48. ร้อยละของครูที่สะท้อนผลการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน
และนำผลมาพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  

90 

49. ชุมชนมีส่วนรว่มแสดงความคิดเห็นหรือร่วมจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมและ
ต่อเนื่อง  

90 

 
 
 
 
 



 

 
 

๑๓ 

มาตรฐานที่ /ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งชี้(26 ตัวบ่งชี้) ตัวช้ีวัด (5๐ ตัวชี้วัด) 
ค่าเป้าหมาย 

การพัฒนาคุณภาพ 
๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ (ต่อ) 

 

26. ครบูันทึกผลการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียนที่
เป็นไปตามเกณฑ์ของตัวชี้วัดรายวิชา ในแต่ละกลุ่ม
ศักยภาพของผู้เรียนที่นำผลย้อนกลับไปปรับปรุง
พัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล   

50. ร้อยละของครู มีการบันทึกผลการเรียนรู้และวิจัย  
ในชั้นเรียนที่แสดงศักยภาพด้านความรู้ ทักษะและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และเป็นไปตามเกณฑ์ของ
ตัวชี้วัดรายวิชาในแต่ละกลุ่มศักยภาพของผู้เรียน  

90 

 
สรุป   1. มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสตรีสิริเกศ ปี ๒๕๖๔  มี  ๓  มาตรฐาน  ประเด็นพิจารณา  ๒๑  ข้อ 26  ตัวบ่งชี้  50  ตัวชี้วัด    
  มาตรฐานที่  1  คุณภาพผู้เรียน        ประเด็นพิจารณาหลักมี   2  ประเด็น   มีประเด็นย่อย 10 ประเด็น     
  มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ    ประเด็นพิจารณาหลักมี   6  ประเด็น   
  มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ประเด็นพิจารณาหลักมี   5  ประเด็น   
 

 2. การให้ระดับคุณภาพในแต่ละมาตรฐานประเมินภาพรวม  โดยมีระดับคุณภาพ 5  ระดับดังนี้    
            ระดบัคุณภาพ ยอดเยี่ยม      เทียบร้อยละ  80 ขึ้นไป   
      ระดับคุณภาพ ดีเลิศ       เทียบร้อยละ  70 – 79    
      ระดับคุณภาพ ดี        เทียบร้อยละ  60 – 69    
      ระดับคุณภาพ ปานกลาง      เทียบร้อยละ  50 – 59    
      ระดับคุณภาพ กำลังพัฒนา    เทียบต่ำกว่าร้อยละ  50  
   



 

 ๑๔ 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาโรงเรียนสตรสีิริเกศ 
ลงวันที่ 2๕  เดือน มิถนุายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งชี้ ตัวช้ีวัด ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน ๑.๑ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน     

๑) มีความสามารถในการอ่าน เขียน 
การสื่อสาร และการคิดคำนวณ   

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

 

๑. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะการ
สื่อสาร อ่าน เขียน ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศที่ ๒ 
และความสามารถในการคิดคำนวณ
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 

 

ระดับ ๕  ระดับยอดเยี่ยม 
ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  
ผู้เรียนมีทักษะการสื่อสาร อ่าน 
เขียน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
ภาษาตา่งประเทศที่ ๒ และ
ความสามารถในการคิดคำนวณ
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดบัชัน้ 

ระดับ ๔  ระดับดีเลิศ  
ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ - ๗๙ ผู้เรียน
มีทักษะการสื่อสาร อ่าน เขียน 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
ภาษาตา่งประเทศที่ ๒ และ
ความสามารถในการคิดคำนวณ
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดบัชัน้ 

ระดับ ๓  ระดับด ี
ผู้เรียนร้อยละ ๖๐ - ๖๙ ผู้เรียน
มีทักษะการสื่อสาร อ่าน เขียน 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษา 
ต่างประเทศที่ ๒ และ
ความสามารถในการคิดคำนวณ
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดบัชัน้ 

 



 

 ๑๕ 

มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งชี้ ตัวช้ีวัด ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
(ต่อ) 

๑) มีความสามารถในการอ่าน เขียน 
การสื่อสาร และการคิดคำนวณ   

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

 

๑. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะการ
สื่อสาร อ่าน เขียน ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศที่ ๒ 
และความสามารถในการคิดคำนวณ
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น (ต่อ) 

ระดับ ๒  ระดับปานกลาง 
ผู้เรียนร้อยละ ๕๐ – ๕๙ ผู้เรียน
มีทักษะการสื่อสาร อ่าน เขียน 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษา 
ต่างประเทศที่ ๒ และ
ความสามารถในการคิดคำนวณ
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดบัชัน้ 

ระดับ ๑ ระดับกำลังพฒันา 
ผู้เรียนต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ 
ผู้เรียนมีทักษะการสื่อสาร อ่าน เขียน 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษา 
ต่างประเทศท่ี ๒ และความสามารถ
ในการคิดคำนวณตามเกณฑ์ของแต่
ละระดับชั้น 

๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

 

 

๒. ผู้เรียนมีทักษะการการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  สร้างองค์
ความรู้สู่กระบวนการแก้ปัญหา 
เกิดความคิดเชิงสร้างสรรค์ 
พัฒนานวัตกรรมใช้ในแก้ปัญหา
การดำเนินชีวิตและดำรงชีวิตใน
ชุมชนท้องถิ่น 

๒. ร้อยละของผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรม
ตามกระบวนการ Active learning  
พัฒนานวัตกรรม ใช้แก้ปัญหาการ
ดำเนินชีวิตดำรงชีวิตในชุมชน
ท้องถิ่น   
 

ระดับ ๕  ระดับยอดเยี่ยม 
ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป 
ปฏิบัติกิจกรรมตามกระบวนการ 
Active learning   

ระดับ ๔  ระดับดีเลิศ  
ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ – ๗๙  
ปฏิบัติกิจกรรมตามกระบวนการ 
Active learning  

 
 
 
 
 



 

 ๑๖ 

 

มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งชี้ ตัวช้ีวัด ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
(ต่อ) 

๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
(ต่อ) 

 

 

๒. ผู้เรียนมีทักษะการการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  สร้างองค์
ความรู้สู่กระบวนการแก้ปัญหา 
เกิดความคิดเชิงสร้างสรรค์ 
พัฒนานวัตกรรมใช้ในแก้ปัญหา
การดำเนินชีวิตและดำรงชีวิตใน
ชุมชนท้องถิ่น (ต่อ) 

๒. ร้อยละของผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรม
ตามกระบวนการ Active learning  
พัฒนานวัตกรรม ใช้แก้ปัญหาการ
ดำเนินชีวิตดำรงชีวิตในชุมชน
ท้องถิ่น (ต่อ) 
 

ระดับ ๓  ระดับด ี
ผู้เรียนร้อยละ ๖๐ – ๖๙   
ปฏิบัติกิจกรรมตามกระบวนการ 
Active learning   

ระดับ ๒  ปานกลาง 
ผู้เรียนร้อยละ ๕๐ – ๕๙ ปฏิบตัิ
กิจกรรมตามกระบวนการ 
Active learning   

ระดับ ๑ ระดับกำลังพฒันา 
ผู้เรียนต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ 
ปฏิบัติกิจกรรมตามกระบวนการ 
Active learning   

๓) มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม  

๓. ผู้เรียนมีผลงานเชิงนวัตกรรม
ในสาขาวิชาชีพตามแผนการเรียน
ที่นำไปใช้ได้จริงกับกลุ่มปัญหา
ตรงตามความต้องการในชุมชน   

๓. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลงานเชิง
นวัตกรรมในสาขาวิชาชีพตาม
แผนการเรียนที่นำไปใช้ได้จริงกับ
กลุ่มปัญหาตรงตามความต้องการใน
ชุมชน   

ระดับ ๕  ระดับยอดเยีย่ม 
ผู้เรยีนร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป 
มีผลงานเชิงนวัตกรรมในสาขา
วิชาชีพตามแผนการเรียนท่ี
นำไปใช้ได้จริงกับกลุ่มปญัหาตรง
ตามความต้องการในชุมชน  

ระดับ ๔  ระดับดีเลิศ  
ผู้เรยีนร้อยละ ๗๐ – ๗๙  
มีผลงานเชิงนวัตกรรมในสาขา
วิชาชีพตามแผนการเรียนท่ี
นำไปใช้ได้จริงกับกลุ่มปญัหาตรง
ตามความต้องการในชุมชน  
 



 

 ๑๗ 

 

มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งชี้ ตัวช้ีวัด ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
(ต่อ) 

๓) มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม (ต่อ) 

๓. ผู้เรียนมีผลงานเชิงนวัตกรรม
ในสาขาวิชาชีพตามแผนการเรียน
ที่นำไปใช้ได้จริงกับกลุ่มปัญหา
ตรงตามความต้องการในชุมชน 
(ต่อ)  

๓. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลงานเชิง
นวัตกรรมในสาขาวิชาชีพตาม
แผนการเรียนที่นำไปใช้ได้จริงกับ
กลุ่มปัญหาตรงตามความต้องการใน
ชุมชน (ต่อ)  

ระดับ ๓  ระดับด ี
ผู้เรียนร้อยละ ๖๐ – ๖๙   
มีผลงานเชิงนวัตกรรมในสาขา
วิชาชีพตามแผนการเรียนท่ี
นำไปใช้ได้จริงกับกลุ่มปญัหาตรง
ตามความต้องการในชุมชน  

ระดับ ๒  ปานกลาง 
ผู้เรียนร้อยละ ๕๐-๕๙  
มีผลงานเชิงนวัตกรรมในสาขา
วิชาชีพตามแผนการเรียนท่ี
นำไปใช้ได้จริงกับกลุ่มปญัหาตรง
ตามความต้องการในชุมชน  

ระดับ ๑  กำลังพัฒนา 
ผู้เรียนต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ มี
ผลงานเชิงนวัตกรรมในสาขา
วิชาชีพตามแผนการเรียนท่ี
นำไปใช้ได้จริงกับกลุ่มปญัหาตรง
ตามความต้องการในชุมชน  

๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร 

 

๔. ผู้เรียนรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยี   
มีจริยธรรมและทักษะการใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการ
เข้าถึงองค์ความรู้ เพื่อการเรียนรู้ 
การสื่อสารและการดำเนินวิถีชีวิต 

๔.ร้อยละของผู้เรียนที่รู้เท่าทันสื่อ
เทคโนโลยี มีจริยธรรมและทักษะการ
ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการ
เข้าถึงองค์ความรู้ เพื่อการเรียนรู้ 
การสื่อสารและการดำเนิน              
วิถีชีวิต 

ระดับ ๕  ระดับยอดเยี่ยม 
ผู้เรยีนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
ที่รู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยี    
มีจริยธรรมและทักษะการใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการ
เข้าถึงองค์ความรู้ เพื่อการเรียนรู้ 
การสื่อสารและการดำเนินวิถีชีวิต 
 



 

 ๑๘ 

มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งชี้ ตัวช้ีวัด ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
(ต่อ) 

๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร (ต่อ) 

 

๔. ผู้เรียนรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยี   
มีจริยธรรมและทักษะการใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการ
เข้าถึงองค์ความรู้ เพื่อการเรียนรู้ 
การสื่อสารและการดำเนินวิถีชีวิต 
(ต่อ) 

๔.ร้อยละของผู้เรียนที่รู้เท่าทันสื่อ
เทคโนโลยี มีจริยธรรมและทักษะการ
ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการ
เข้าถึงองค์ความรู้ เพื่อการเรียนรู้ 
การสื่อสารและการดำเนิน              
วิถีชีวิต (ต่อ) 

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

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

ระดับ ๒  ระดับปานกลาง 
ผู้เรียนร้อยละ ๕๐ – ๕๙  ท่ีรู้เท่าทัน
สื่อเทคโนโลยี มีจริยธรรมและทักษะ
การใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
การเข้าถึงองค์ความรู้ เพ่ือการเรียนรู้ 
การสื่อสารและการดำเนินวิถีชีวิต 
 
ระดับ ๑   ระดับกำลังพัฒนา 
ผู้เรียนต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ ท่ีรู้เท่าทัน
สื่อเทคโนโลยี   มีจริยธรรมและ
ทักษะการใช้ส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในการเข้าถึงองค์ความรู้ 
เพื่อการเรียนรู้ การสื่อสารและการ
ดำเนินวิถีชีวิต 

 



 

 ๑๙ 

มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งชี้ 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  ระดับกำลังพัฒนา 
ผู้เรียนต่ำกว่าร้อยละ ๕๐            
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป 
 

 
 



 

 ๒๐ 

มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งชี้ 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. คะแนนเฉลี่ยผลการสอบวัด
ระดับชาติ  O - NET ระดับ ม.๓ 
และ ม.๖ ในสาระการเรียนรู้หลักสูง
กว่าระดับประเทศ  

ระดับ ๕  ระดับยอดเยี่ยม 
คะแนนเฉลี่ยผลการสอบวัด
ระดับชาติ  O - NET ระดับ ม.
๓ และ ม.๖ ในสาระการเรียนรู้
หลักสูงกว่าระดับประเทศ ๔ - 
๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้  

ระดับ ๔  ระดับดีเลิศ 
คะแนนเฉลี่ยผลการสอบวดั
ระดับชาติ O – NET ระดับ ม.๓ 
และ   ม.๖ ในสาระการเรียนรู้
หลักสูงกว่าระดับประเทศ ๓ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  

ระดับ ๓  ระดับด ี
คะแนนเฉลี่ยผลการสอบวดั
ระดับชาติ O – NET ระดับ ม.๓ 
และ   ม.๖ ในสาระการเรียนรู้
หลักสูงกว่าระดับประเทศ ๒ 
กลุ่มสาระการเรียนรู ้
 
ระดับ ๒ ระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ยผลการสอบวดั
ระดับชาติ  O – NET  
ระดับ ม.๓ และ ม.๖ ในสาระ
การเรียนรู้หลักสูงกว่าระดับ 
ประเทศ ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู ้



 

 ๒๑ 

มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งชี้ 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 ๑  ระดับกำลังพฒันา 
คะแนนเฉลี่ยผลการสอบวดั
ระดับชาติ  O – NET 
ระดับ ม.๓ และ ม.๖ ในสาระ
การเรียนรู้หลักต่ำกว่า
ระดับประเทศ 

๖)  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติ
ที่ดีต่องานอาชีพ 

๖. ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐาน และ
เจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ  

๗. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐาน 
และเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ 

ระดับ ๕  ระดับยอดเยี่ยม  
ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป 
มีทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดี
ต่อการประกอบอาชีพ 
 
ระดับ ๔ ระดับดีเลิศ 
ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ – ๗๙    
มีทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดี
ต่อการประกอบอาชีพ 

ระดับ ๓  ระดับดี  
ผู้เรียนร้อยละ ๖๐ – ๖๙   
มีทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดี
ต่อการประกอบอาชีพ 

ระดับ ๒  ระดับปานกลาง 
ผู้เรยีนร้อยละ ๕๐ – ๕๙   
มีทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดี
ต่อการประกอบอาชีพ 
 

 



 

 ๒๒ 

มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งชี้ ตัวช้ีวัด ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
(ต่อ) 

๖)  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติ
ที่ดีต่องานอาชีพ (ต่อ) 

๖. ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐาน และ
เจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ  

๗. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐาน 
และเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ 

ระดับ ๑  ระดับกำลังพฒันา  
ผู้เรียนต่ำกว่าร้อยละ ๕๐   
มีทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดี
ต่อการประกอบอาชีพ 
 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี
ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

๗. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงคแ์ละค่านิยม ๑๒ 
ประการ ตามที่สถานศึกษา
กำหนด โดยไม่ขัด กับกฎหมาย
และวัฒนธรรมอันดีของสังคม   

8.  ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์   

ระดับ ๕  ระดับยอดเยี่ยม    
ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป  
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์   

ระดับ  ๔  ระดับดีเลิศ 
ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ – ๗๙  
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
 
ระดับ  3  ระดับดีเลิศ 
ผู้เรียนร้อยละ ๖๐ – ๖๙   
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
 
ระดับ  2  ระดับดีเลิศ 
ผู้เรียนร้อยละ ๕๐ – ๕๙   
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
 
ระดับ  1  ระดับดีเลิศ 
ผู้เรียนต่ำกว่าร้อยละ ๕๐  
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
 

 



 

 ๒๓ 

มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งชี้ ตัวช้ีวัด ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
(ต่อ) 

๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี
ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

๗. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงคแ์ละค่านิยม ๑๒ 
ประการ ตามที่สถานศึกษา
กำหนด โดยไม่ขัด กับกฎหมาย
และวัฒนธรรมอันดีของสังคม   

9. ร้อยละของผู้เรียนที่มีค่านิยม ๑๒ 
ประการ ตามที่สถานศึกษากำหนด 
โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรม
อันดีของสังคม 

ระดับ ๕  ระดับยอดเยี่ยม    
ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป  
มีค่านิยม ๑๒ ประการ ตามที่
สถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัด
กับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดี
ของสังคม 
 
ระดับ  ๔  ระดับดีเลิศ 
ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ – ๗๙  
มีค่านิยม ๑๒ ประการ ตามที่
สถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัด
กับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดี
ของสังคม 
 
ระดับ  3  ระดับดีเลิศ 
ผู้เรียนร้อยละ ๖๐ – ๖๙   
มีค่านิยม ๑๒ ประการ ตามที่
สถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัด
กับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดี
ของสังคม 
 
ระดับ  2  ระดับดีเลิศ 
ผู้เรียนร้อยละ ๕๐ – ๕๙   
มีค่านิยม ๑๒ ประการ ตามที่
สถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัด
กับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดี
ของสังคม 



 

 ๒๔ 

มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งชี้ ตัวช้ีวัด ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
(ต่อ) 

๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี
ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

๗. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงคแ์ละค่านิยม ๑๒ 
ประการ ตามที่สถานศึกษา
กำหนด โดยไม่ขัด กับกฎหมาย
และวัฒนธรรมอันดีของสังคม   

9. ร้อยละของผู้เรียนที่มีค่านิยม ๑๒ 
ประการ ตามที่สถานศึกษากำหนด 
โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรม
อันดีของสังคม 

ระดับ  1  ระดับดีเลิศ 
ผู้เรียนต่ำกว่าร้อยละ ๕๐  
มีค่านิยม ๑๒ ประการ ตามที่
สถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัด
กับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดี
ของสังคม 

๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่น และความ 
เป็นไทย 
 
 

๘. ผู้เรียนมีสว่นร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม อย่างเปน็
รูปธรรมและมีความภาคภูมใิจ
ในท้องถิน่ ความเปน็ไทย และ
เห็นคุณค่าเกี่ยวกบัภูมิปญัญา
ไทยและแสดงออกได้อย่าง
เหมาะสมในชวีติประจำวัน 

10. ร้อยละของผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม อย่างเป็นรูปธรรม 

ระดับ ๕  ระดับยอดเยี่ยม    
ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม อย่างเป็นรูปธรรม 

ระดับ  ๔  ระดับดีเลิศ   
ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ – ๗๙                 
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม อย่างเป็นรูปธรรม 

ระดับ  ๓  ระดับดี 
ผู้เรียนร้อยละ ๖๐ – ๖๙                 
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม อย่างเป็นรูปธรรม 
 

 
 
 



 

 ๒๕ 

มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งชี้ ตัวช้ีวัด ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
(ต่อ) 

๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและ 
ความเป็นไทย  (ต่อ) 
 
 

๘. ผู้เรียนมีสว่นร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม อย่างเปน็
รูปธรรมและมีความภาคภูมใิจ
ในท้องถิน่ ความเปน็ไทย และ
เห็นคุณค่าเกี่ยวกบัภูมิปญัญา
ไทยและแสดงออกได้อย่าง
เหมาะสมในชวีติประจำวัน 

10. ร้อยละของผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม อย่างเป็นรูปธรรม (ต่อ) 

ระดับ  ๒ ระดับปานกลาง   
ผู้เรียนร้อยละ ๕๐ – ๕๙                 
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม อย่างเป็นรูปธรรม 

ระดับ  ๑  ระดับกำลังพัฒนา 
ผู้เรียนต่ำกว่าร้อยละ ๕๐                   
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม อย่างเป็นรูปธรรม 

๑1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมส่งเสริมประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

ระดับ ๕  ระดับยอดเยี่ยม    
ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
มีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริม
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

ระดับ  ๔  ระดับดีเลิศ   
ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ – ๗๙                 
มีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริม
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
 

 
 
 



 

 ๒๖ 

มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งชี้ ตัวช้ีวัด ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
(ต่อ) 

๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่น  
และความเป็นไทย(ต่อ) 
 

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

๑1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมส่งเสริมประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (ต่อ) 
 

ระดับ  ๓  ระดับดี 
ผู้เรียนร้อยละ ๖๐ – ๖๙                 
มีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริม
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
 
ระดับ  ๒ ระดับปานกลาง   
ผู้เรียนร้อยละ ๕๐ – ๕๙                 
มีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริม
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

ระดับ  ๑  ระดับกำลังพัฒนา 
ผู้เรียนต่ำกว่าร้อยละ ๕๐                   
มีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริม
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 ๒๗ 

มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งชี้ ตัวช้ีวัด ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
(ต่อ) 

 ๓)  ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและความหลากหลาย 

 

๙. ผู้เรียนมีทักษะการปรับตัวและ
เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลกและมีเป้าหมายการ
เรียนรู้สร้างเป้าหมายชีวิตการ
ทำงานและการประกอบอาชีพ  

๑2. ร้อยละผู้เรียนที่มีทักษะการ
ปรับตัวและเท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของ สังคมโลกและมี
เป้าหมาย การเรียนรู้สร้างเป้าหมาย
ชีวิตการทำงานและการประกอบ
อาชีพ  

ระดับ ๕  ระดับยอดเยี่ยม  
ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป 
มีผลการประเมินทักษะการ
ปรับตัวและเท่าทนัต่อ                 
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
และมีเป้าหมาย การเรียนรู้สร้าง
เป้าหมายชีวติการทำงานและ
การประกอบอาชีพใน               
ระดับดีขึ้นไป 

 

ระดับ ๔ ระดับดีเลิศ  
ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ - ๗๙      
ของผู้เรียนที่มีผลการประเมิน
ทักษะการปรับตัวและเท่าทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
โลกและมีเป้าหมายการเรียนรู้
สร้างเป้าหมายชีวิตการทำงาน
และการประกอบอาชีพใน
ระดับดีข้ึนไป 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 ๒๘ 

 
 

มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งชี้ ตัวช้ีวัด ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
(ต่อ) 

 ๓)  ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและความหลากหลาย (ต่อ) 

 

๙. ผู้เรียนมีทักษะการปรับตัวและ
เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลกและมีเป้าหมายการ
เรียนรู้สร้างเป้าหมายชีวิตการ
ทำงานและการประกอบอาชีพ 
(ต่อ) 

๑2. ร้อยละผู้เรียนที่มีทักษะการ
ปรับตัวและเท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของ สังคมโลกและมี
เป้าหมาย การเรียนรู้สร้างเป้าหมาย
ชีวิตการทำงานและการประกอบ
อาชีพ (ต่อ) 

ระดับ ๓  ระดับดี 
ผู้เรียนร้อยละ ๖๐ - ๖๙      
ที่มีผลการประเมินทักษะการ
ปรับตัวและเท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
และมีเป้าหมายการเรียนรู้
สร้างเป้าหมายชีวิตการทำงาน
และการประกอบอาชีพใน
ระดับดีข้ึนไป  

 
ระดับ ๒  ระดับปานกลาง  
ผู้เรียนร้อยละ ๕๐ - ๕๙  
ที่มีผลการประเมินทักษะการ
ปรับตัวและเท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและ
มีเป้าหมายการเรียนรู้สร้าง
เป้าหมายชีวิตการทำงานและ
การประกอบอาชีพในระดับดี
ขึ้นไป 
 
 

 
 
 
 



 

 ๒๙ 

 
 

มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งชี้ ตัวช้ีวัด ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
(ต่อ) 

 ๓)  ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและความหลากหลาย (ต่อ) 

 

๙. ผู้เรียนมีทักษะการปรับตัวและ
เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลกและมีเป้าหมายการ
เรียนรู้สร้างเป้าหมายชีวิตการ
ทำงานและการประกอบอาชีพ 
(ต่อ) 

๑2. ร้อยละผู้เรียนที่มีทักษะการ
ปรับตัวและเท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของ สังคมโลกและมี
เป้าหมาย การเรียนรู้สร้างเป้าหมาย
ชีวิตการทำงานและการประกอบ
อาชีพ (ต่อ) 

ระดับ ๑  ระดับปานกลาง 
ผู้เรียนต่ำกว่าร้อยละ ๕๐
ผู้เรียนที่มีผลการประเมิน
ทักษะการปรับตัวและเท่า
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ 
สังคมโลกและมีเป้าหมาย
การเรียนรู้สร้างเป้าหมาย
ชีวิตการทำงาน 
และการประกอบอาชีพใน
ระดับดีข้ึนไป 

๔) สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะ      
จิตสังคม 
 

๑๐. ผู้เรียนมีพัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ  มีสุนทรียภาพ 
และสามารถป้องกันตนเอง              
จากภัยสังคม    

๑3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีน้ำหนัก
ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐาน   

ระดับ ๕  ระดับยอดเยี่ยม   
ผู้เรียนร้อยละ ๘๐  ข้ึนไป          
มีน้ำหนักส่วนสูง และ
สมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐาน  

ระดับ ๔  ระดับดีเลิศ 
ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ – ๗๙              
มีน้ำหนักส่วนสูง และ
สมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐาน  
 
  

 
 



 

 ๓๐ 

 

มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งชี้ ตัวช้ีวัด ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
(ต่อ) 

๔) สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะ      
จิตสังคม 
 

๑๐. ผู้เรียนมีพัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ  มีสุนทรียภาพ 
และสามารถป้องกันตนเอง              
จากภัยสังคม    

๑3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีน้ำหนัก
ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐาน   

ระดับ ๓  ระดับดี   
ผู้เรียนร้อยละ ๖๐ – ๖๙              
มีน้ำหนักส่วนสูง และ
สมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐาน   

ระดับ ๒  ระดับปานกลาง  
ผู้เรียนร้อยละ ๕๐ – ๕๙              
มีน้ำหนักส่วนสูง และ
สมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐาน   

ระดับ ๑  ระดับกำลังพฒันา   
ผู้เรียนต่ำกว่าร้อยละ ๕๐  
มีน้ำหนักส่วนสูง และ
สมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐาน   

๑4. ร้อยละของผู้เรียนมีความฉลาด
ทางด้านอารมณ์  อยู่ในเกณฑ์ปกต ิ  

ระดับ ๕  ระดับยอดเยี่ยม  
ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   
ผู้เรียนมีความฉลาดอารมณ์ 
อยู่ในเกณฑ์ปกติ    

ระดับ ๔ ระดับดีเลิศ  
ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ – ๗๙    
ผู้เรียนมีความฉลาดอารมณ์ 
อยู่ในเกณฑ์ปกติ  

 



 

 ๓๑ 

มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งชี้ ตัวช้ีวัด ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
(ต่อ) 

๔) สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะ      
จิตสังคม (ต่อ)   
 

๑๐. ผู้เรียนมีพัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ  มีสุนทรียภาพ 
และสามารถป้องกันตนเอง              
จากภัยสังคม (ต่อ)   

๑4. ร้อยละของผู้เรียนมีความฉลาด
อารมณ์ อยู่ในเกณฑ์ปกติ    

ระดับ ๓  ระดับดี  
ผู้เรียนร้อยละ ๖๐ – ๖๙    
ผู้เรียนมีความฉลาดอารมณ์ 
อยู่ในเกณฑ์ปกติ   

ระดับ ๒  ระดับปานกลาง  
ผู้เรียนร้อยละ ๕๐ – ๕๙    
ผู้เรียนมีความฉลาดอารมณ์ 
อยู่ในเกณฑ์ปกติ   
 

ระดับ ๑  ระดับกำลังพัฒนา   
ผู้เรียนต่ำกว่าร้อยละ ๕๐  
ผู้เรียนมีความฉลาดอารมณ์ 
อยู่ในเกณฑ์ปกติ   

๑5. ร้อยละของผู้เรียนที่มี
สุนทรียภาพทางด้านศิลปะ ดนตรี
นาฎศิลป์  กีฬา นันทนาการตาม
จินตนาการ 

ระดับ ๕  ระดับยอดเยี่ยม   
ผู้เรียนร้อยละ ๘๐  ข้ึนไปมี
สุนทรียภาพทางด้านศิลปะ  
ดนตรีนาฎศลิป์  กีฬา 
นันทนาการ ตามจินตนาการ 
 

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

 



 

 ๓๒ 

มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งชี้ ตัวช้ีวัด ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
(ต่อ) 

๔) สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิต
สังคม   (ต่อ) 
 

๑๐. ผู้เรียนมีพัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ มีสุนทรียภาพ 
และสามารถป้องกันตนเองจาก
ภัยสังคม (ต่อ) 
 

๑5. ร้อยละของผู้เรียนที่มี
สุนทรียภาพทางด้านศิลปะ ดนตรี
นาฎศิลป์  กีฬา นันทนาการตาม
จินตนาการ 

 

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

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

ระดับ ๑  ระดับกำลังพฒันา   
ผู้เรียนต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ มี
น้ำหนักส่วนสูง และ
สมรรถภาพทางกายตาม
จินตนาการ 

๑6. ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะใน
การป้องกันตนเอง จากสิ่งเสพติดให้
โทษและอบายมุข หลีกเหลี่ยงตนเอง           
จากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุ่นแรง  
ปัญหาทางเพศ 

ระดับ  ๕  ระดับยอดเยี่ยม   
ผู้เรียนร้อยละ  ๘๐ ขึ้นไป
สามารถป้องกันตนเองจาก
สิ่งเสพติดให้โทษและ
อบายมุข หลีกเหลี่ยงตนเอง
จากสภาวะที่เสี่ยงต่อความ
รุ่นแรง  ปัญหาทางเพศ 
 

 
 
 



 

 ๓๓ 

มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งชี้ ตัวช้ีวัด ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
(ต่อ) 

๔) สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิต
สังคม   (ต่อ) 
 

๑๐. ผู้เรียนมีพัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ มีสุนทรียภาพ 
และสามารถป้องกันตนเองจาก
ภัยสังคม (ต่อ) 
 

๑6. ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะใน
การป้องกันตนเอง จากสิ่งเสพติดให้
โทษและอบายมุข หลีกเหลี่ยงตนเอง           
จากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุ่นแรง  
ปัญหาทางเพศ 

ระดับ  ๔  ระดับดีเลิศ 
ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ - ๗๙  
สามารถป้องกันตนเองจาก
สิ่งเสพติดให้โทษและ
อบายมุข หลีกเหลี่ยงตนเอง
จากสภาวะที่เสี่ยงต่อความ
รุ่นแรง  ปัญหาทางเพศ 
 
ระดับ  ๓  ระดับดี 
ผู้เรียนร้อยละ ๖๐ - ๖๙  
สามารถป้องกันตนเองจาก
สิ่งเสพติดให้โทษและ
อบายมุข หลีกเหลี่ยงตนเอง
จากสภาวะที่เสี่ยงต่อความ
รุ่นแรง  ปัญหาทางเพศ 
ระดับ  ๒  ระดับปานกลาง 
ผู้เรียนร้อยละ ๕๐ - ๕๙  
สามารถป้องกันตนเองจาก
สิ่งเสพติดให้โทษและ
อบายมุข หลีกเหลี่ยงตนเอง
จากสภาวะที่เสี่ยงต่อความ
รุ่นแรง  ปัญหาทางเพศ 
 

 
 
 
 



 

 ๓๔ 

 

มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งชี้ ตัวช้ีวัด ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
(ต่อ) 

๔) สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิต
สังคม (ต่อ) 
 

๑๐. ผู้เรียนมีพัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ มีสุนทรียภาพ 
และสามารถป้องกันตนเองจาก
ภัยสังคม (ต่อ) 
 

๑6. ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะใน
การป้องกันตนเอง จากสิ่งเสพติดให้
โทษและอบายมุข หลีกเหลี่ยงตนเอง           
จากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุ่นแรง  
ปัญหาทางเพศ (ต่อ) 

ระดับ  ๑ ระดับกำลังพัฒนา 
ผู้เรียนต่ำกว่าร้อยละ ๕๐   
สามารถป้องกันตนเองจาก
สิ่งเสพติดให้โทษและ
อบายมุข หลีกเหลี่ยงตนเอง
จากสภาวะที่เสี่ยงต่อความ
รุ่นแรง  ปัญหาทางเพศ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหาร
และการจัดการ  

๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน  

 

 

๑๑.โรงเรียนมีเอกลักษณ์ความเป็น
เลิศ วิสัยทัศน์ พนัธกิจ เป้าประสงค์ 
กลยุทธ์ ที่รองรับนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ นโยบาย
ประเทศ 

๑7. โรงเรียนมีเอกลักษณ์ความเป็นเลิศ 
ที่นำไปสู่การกำหนด วสิัยทัศน์  พันธกิจ 
เป้าประสงค์  ที่รองรับนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายประเทศ
และนำไปสู่การปฏิบัติ 

ระดับ ๕  ระดับยอดเยี่ยม  
โรงเรียนมีการกำหนด
วิสัยทัศน์ทีส่อดคล้องกับ
เอกลักษณ์ เชื่อมโยงไปสู่พนัธ
กิจ/เป้าประสงค์ กลยุทธ์
องค์กร ที่รองรับนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการและ
ประเทศที่ปรากฏใน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา 

ระดับ ๔  ระดับดีเลิศ 
โรงเรียนมีการกำหนด
วิสัยทัศน์พนัธกิจ/เปา้ประสงค์ 
กลยุทธ์องค์กร มีความ
เชื่อมโยงแต่ไม่สอดคล้องกับ
เอกลักษณ์ ที่ปรากฏใน
แผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 



 

 ๓๕ 

 
 

มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งชี้ ตัวช้ีวัด ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหาร
และการจัดการ  

๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน (ต่อ)  

 

 

๑๑.โรงเรียนมีเอกลักษณ์ความเป็น
เลิศ วิสัยทัศน์ พนัธกิจ เป้าประสงค์ 
กลยุทธ์ ที่รองรับนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ นโยบาย
ประเทศ (ต่อ) 

๑7. โรงเรียนมีเอกลักษณ์ความเป็นเลิศ 
ที่นำไปสู่การกำหนด วสิัยทัศน์  พันธกิจ 
เป้าประสงค์  ที่รองรับนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายประเทศ
และนำไปสู่การปฏิบัติ (ต่อ) 

 ระดับ ๓  ระดับดี  
โรงเรียนมีการกำหนด
วิสัยทัศนส์อดคล้องกับ
เอกลักษณ์  ที่ขาดความ
เชื่อมโยงกับพันธกิจและ
สอดคล้องกับเอกลักษณ์  
ที่ปรากฏในแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 
 
ระดับ ๒  ระดับปานกลาง  
โรงเรียนมีการกำหนดวิสยัทัศน์
สอดคล้องกับเอกลักษณ์  แตไ่ม่
มีความเช่ือมโยงกับพันธกิจ/
เป้าประสงค์ กลยุทธ์องค์กร ท่ี
ปรากฏในแผนพัฒนาคณุภาพ
การสถานศึกษา 

ระดับ ๑  ระดับกำลังพัฒนา 
โรงเรียนมีการกำหนด 
เอกลักษณ์วสิัยทัศน์ พันธกิจ/
เป้าประสงค์กลยุทธ์องค์กร ท่ี
ปรากฏในแผนพัฒนาคณุภาพ
การสถานศึกษาแต่ไม่มีความ
สอดคล้องเชื่อมโยงกัน   

 
 
 



 

 ๓๖ 

 

มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งชี้ ตัวช้ีวัด ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหาร
และการจัดการ  

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ 
      สถานศึกษา    

๑๒. โรงเรียนมีระบบการบริหาร
จัดการคุณภาพ ที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

18. โรงเรียนใช้ระบบประกัน
คุณภาพภายใน เพ่ือยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ระดับ ๕  ระดับยอดเยีย่ม   
โรงเรียนมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการผูร้ับผดิชอบและ
มีแผนการดำเนินงานเป็นลาย
ลักษณ์อักษร จดัทำมาตรฐาน
คุณภาพระดับโรงเรียนและ
สอดคล้องกับมาตรฐานของ
หน่วยงานต้นสังกัด  มีการ
ดำเนินการพัฒนาไปสูม่าตรฐาน
ที่กำหนด มีการประเมินคุณภาพ
ภายใน และจดัทำ รายงานการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน 
โรงเรียนประจำปีเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน มีการนำผลการ
ประเมินคุณภาพภายในไปใช้ 
ในการวางแผนและพัฒนา
คุณภาพของโรงเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง  
 
ระดับ ๔  ระดับดีเลิศ   
โรงเรียนมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
และมีแผนการดำเนนิงานเป็น
ลายลักษณ์อักษร จัดทำ
มาตรฐานคุณภาพระดบั
โรงเรียนและสอดคล้องกับ 

 



 

 ๓๗ 

มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งชี้ ตัวช้ีวัด ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ 
      สถานศึกษา (ต่อ)   

๑๒. โรงเรียนมีระบบการบริหาร
จัดการคุณภาพ ที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล (ต่อ) 
  

18. โรงเรียนใช้ระบบประกัน
คุณภาพภายใน เพ่ือยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ (ต่อ)   

มาตรฐานของหน่วยงานต้น
สังกัด  มีการดำเนนิการ
พัฒนาไปสู่มาตรฐานที่กำหนด 
มีการประเมินคุณภาพภายใน 
และจัดทำ รายงานการพฒันา
คุณภาพการศึกษาภายใน 
โรงเรียนประจำปีเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน มีการนำผลการ
ประเมินคุณภาพภายในไปใช้ 
ในการวางแผน 

ระดับ ๓  ระดับดี   
โรงเรียนมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
และมีแผนการดำเนนิงานเป็น
ลายลักษณ์อักษร จัดทำ
มาตรฐานคุณภาพระดบั
โรงเรียนและสอดคล้องกับ
มาตรฐานของหน่วยงานต้น
สังกัด  มีการดำเนนิการ
พัฒนาไปสู่มาตรฐานที่กำหนด 
มีการประเมินคุณภาพภายใน 
และจัดทำ รายงานการพฒันา
คุณภาพการศึกษาภายใน
โรงเรียนประจำปีเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน  
 



 

 ๓๘ 

 

มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งชี้ ตัวช้ีวัด ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ 
      สถานศึกษา (ต่อ)   

๑๒. โรงเรียนมีระบบการบริหาร
จัดการคุณภาพ ที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล (ต่อ) 
  

18. โรงเรียนใช้ระบบประกัน
คุณภาพภายใน เพ่ือยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ (ต่อ)   

ระดับ ๒  ระดับปานกลาง   
โรงเรียนมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
และมีแผนการดำเนนิงานเป็น
ลายลักษณ์อักษร จัดทำ
มาตรฐานคุณภาพระดบั
โรงเรียนและสอดคล้องกับ
มาตรฐานของหน่วยงานต้น
สังกัด  มีการดำเนนิการ
พัฒนาไปสู่มาตรฐานที่กำหนด 

ระดับ ๑  ระดับกำลังพัฒนา 
โรงเรียนมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
และมีแผนการดำเนินงาน
เป็นลายลักษณ์อักษร จัดทำ
มาตรฐานคุณภาพระดับ
โรงเรียน 

 
 
 
 
 
 



 

 ๓๙ 

 

มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งชี้ ตัวช้ีวัด ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ 
      สถานศึกษา (ต่อ)   

๑๒. โรงเรียนมีระบบการบริหาร
จัดการคุณภาพ ที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล (ต่อ) 
  

19. ระบบการนิเทศ กำกับ ติดตาม 
ที่แสดงถึงความก้าวหน้าของพันธกิจ
และเป้าประสงค์การเป็นโรงเรียน
มาตรฐานสากลและมัธยมศึกษา ๔.๐                  
บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 

ระดับ ๕  ระดับยอดเยี่ยม 
สถานศึกษามีแผนงาน/
โครงการ การนิเทศภายใน
โรงเรียน มีการกำหนด
กรรมการผู้รับผิดชอบ           
มีปฏิทินการปฏิบัติงาน
ดำเนินงานนิเทศภายใน
อย่างต่อเนื่อง ครูทุกคน            
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้             
ทุกงานภายใต้โครงสร้าง
บริหาร มีบันทึกรับการ
นิเทศภายใน แล้วยังนำผล
การนิเทศไปใช้พัฒนางาน
และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 
 
ระดับ ๔  ระดับดีเลิศ 
สถานศึกษามีแผนงาน/โครงการ 
การนิเทศภายในโรงเรียน มีการ
กำหนดกรรมการผู้รับผิดชอบ   
มีปฏิทินการปฏิบัติงาน
ดำเนินงานนิเทศภายในอย่าง
ต่อเนื่อง ครูทุกคน ทุกกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้ ทุกงานภายใต้
โครงสร้างบริหาร มีบันทึกรับ
การนิเทศ 



 

 ๔๐ 

 

มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งชี้ ตัวช้ีวัด ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ 
      สถานศึกษา    

๑๒. โรงเรียนมีระบบการบริหาร
จัดการคุณภาพ ที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

19. ระบบการนิเทศ กำกับ ติดตาม 
ที่แสดงถึงความก้าวหน้าของพันธกิจ
และเป้าประสงค์การเป็นโรงเรียน
มาตรฐานสากลและมัธยมศึกษา ๔.๐                  
บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 

ระดับ ๓  ระดับด ี
สถานศึกษามีแผนงาน/โครงการ 
การนิเทศภายในโรงเรียน มีการ
กำหนดกรรมการผู้รับผิดชอบ 
 มีปฏิทินการปฏบิัติงาน 

ระดับ ๒  ระดับปานกลาง 
สถานศึกษามีแผนงาน/โครงการ 
การนิเทศภายในโรงเรียน มีการ
กำหนดกรรมการผู้รับผิดชอบ 
แต่ไมม่ีปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ระดับ ๑  ระดับกำลังพัฒนา 
มีแผนงาน/โครงการ การนิเทศ
ภายในโรงเรียน 

20. จำนวนโครงการที่มีการรายงาน
ผลการดำเนินงานโครงการ กิจกรรม 
ตามรูปแบบการรายงานโครงการ
ถูกต้องครบถ้วน ที่ระบุไว้ใน
แผนปฏิบัติการประจำปี 

ระดับ ๕  ระดับยอดเยี่ยม 
จำนวนโครงการร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   
ท่ีมีการรายงาน ผลการดำเนินงาน
กิจกรรม/โครงการตามรูปแบบการ
รายงานโครงการถูกต้องครบถ้วน 
ท่ีระบุไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี 

ระดับ ๔ ระดับดีเลิศ 
จำนวนโครงการร้อยละ ๗๐ - ๗๙  
ท่ีมีการรายงาน ผลการดำเนินงาน
กิจกรรม/โครงการตามรูปแบบการ
รายงานโครงการถูกต้องครบถ้วน 
ท่ีระบุไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี 

 
 



 

 ๔๑ 

มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งชี้ ตัวช้ีวัด ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ 
      สถานศึกษา (ต่อ)   

๑๒. โรงเรียนมีระบบการบริหาร
จัดการคุณภาพ ที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล (ต่อ) 

20. จำนวนโครงการที่มีการรายงาน
ผลการดำเนินงานโครงการ กิจกรรม 
ตามรูปแบบการรายงานโครงการ
ถูกต้องครบถ้วน ที่ระบุไว้ใน
แผนปฏิบัติการประจำปี (ต่อ) 

ระดับ ๓  ระดับดี   
จำนวนโครงการร้อยละ ๖๐ - ๖๙  
ท่ีมีการรายงาน ผลการดำเนินงาน
กิจกรรม/โครงการตามรูปแบบการ
รายงานโครงการถูกต้องครบถ้วน 
ท่ีระบุไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี  
 
ระดับ ๒  ระดับปานกลาง  
จำนวนโครงการร้อยละ ๕๐ – ๕๙              
ท่ีมีการรายงาน ผลการดำเนินงาน
กิจกรรม/โครงการตามรูปแบบการ
รายงานโครงการถูกต้องครบถ้วน 
ท่ีระบุไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี   
  
ระดับ ๑  ระดับกำลังพัฒนา 
จำนวนโครงการต่ำกว่าร้อยละ ๕๐              
ท่ีมีการรายงาน ผลการดำเนินงาน
กิจกรรม/โครงการตามรูปแบบการ
รายงานโครงการถูกต้องครบถ้วน 
ท่ีระบุไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 ๔๒ 

 

มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งชี้ ตัวช้ีวัด ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ 
      สถานศึกษา (ต่อ)   

๑๒. โรงเรียนมีระบบการบริหาร
จัดการคุณภาพ ที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล(ต่อ) 

21. ระดับความพึงพอใจต่อระบบ
การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียน   

ระดับ ๕  ระดับยอดเยี่ยม   
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
มีความพึงพอใจ 
ในระดับมากทีสุ่ด   
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๔.๕0– ๕.๐0    

ระดับ ๔  ระดับดีเลิศ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย                       
มีความพึงพอใจมาก  
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๔.๐0 – ๔.49    

ระดับ ๓  ระดับดี   
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย                     
มีความพึงพอใจ ในระดับ 
ปานกลาง คา่เฉลี่ยตั้งแต่  
๓.๐0 – ๓.๙9 

ระดับ ๒  ระดับปานกลาง   
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย               
มีความพึงพอใจ ในระดับน้อย   
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๒.๐0 – ๒.๙9 

ระดับ ๑  ระดับกำลังพฒันา   
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย               
มีความพึงพอใจ ในระดับ 
น้อยที่สุด ค่าเฉลี่ยตัง้แต่  
๑.๐0 – ๑.๙9 



 

 ๔๓ 

 

มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งชี้ ตัวช้ีวัด ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ 
      สถานศึกษา (ต่อ)   

๑๒. โรงเรียนมีระบบการบริหาร
จัดการคุณภาพ ที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล(ต่อ) 

๒2. ระดับความพึงพอใจของบุคคล 
หน่วยงาน ชุมชน ท้องถิ่น ที่มีต่อการ
ให้บริการของโรงเรียน    

ระดับ ๕  ระดับยอดเยี่ยม   
ผู้รับบริการมีความพงึพอใจ 
ในระดับมากทีสุ่ด   
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๔.๕0– ๕.๐0    

ระดับ ๔  ระดับดีเลิศ 
ผู้รับบริการมีความพงึพอใจใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ยตัง้แต่  
๔.๐0 – ๔.49   

ระดับ ๓  ระดับดี   
ผู้รับบริการมีความพงึพอใจใน
ระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 
๓.๐0 – ๓.๙9 

ระดับ ๒  ระดับปานกลาง   
ผู้รับบริการมีความพงึพอใจใน
ระดับน้อย ค่าเฉลี่ยตัง้แต่  
๒.๐0 –๒.๙9 

ระดับ ๑  ระดับกำลังพฒันา   
ผู้รับบริการมีความพงึพอใจใน
ระดับน้อยทีสุ่ด ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 
๑.๐0 –๑.๙9 
 
 

 
 



 

 ๔๔ 

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

๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น 
คุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน  
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่ม 
เป้าหมาย  

๑3. โรงเรียนมีหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีรองรับกลุ่ม
ศักยภาพผู้เรียนที่หลากหลายและ
สอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิ่น   
 

๒3. โรงเรียนมีสารสนเทศท่ีแสดงถึง
ความต้องการของผู้เรียน มีโครงสร้าง
การเรียนทีร่องรับกลุ่มศักยภาพ
ผู้เรียน อย่างหลากหลายและ
สอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิ่น 

ระดับ ๕  ระดับยอดเยีย่ม   
โรงเรียนมีสารสนเทศท่ีแสดงถึง
ความต้องการของผู้เรียน และมี
แผนการเรียนรองรับกลุ่มศักยภาพ
ผู้เรยีนที่หลากหลายสอดคล้องกับ
ความต้องการของท้องถิ่น  

ระดับ ๔  ระดับดีเลิศ   
โรงเรียนมีสารสนเทศท่ีแสดงถึง
ความต้องการของผู้เรียน และมี
แผนการเรียนรองรับกลุ่มศักยภาพ
ผู้เรยีนที่หลากหลาย  

ระดับ ๓  ระดับด ี
โรงเรียนมีสารสนเทศท่ีแสดงถึง
ความต้องการของผู้เรียน แต่มี
แผนการเรียนรองรับกลุ่มศักยภาพ  

ระดับ ๒  ระดับปานกลาง 
โรงเรียนมีสารสนเทศท่ีแสดงถึง
ความต้องการของผู้เรียน แต่มี
แผนการเรียนรองรับกลุ่มศักยภาพ 

ระดับ ๑  ระดับกำลังพัฒนา 
โรงเรียนไมม่ีสารสนเทศ มี
แผนการเรียนท่ีไม่หลากหลาย 
 

 
 
 



 

 ๔๕ 

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

๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น 
คุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน                    
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่ม 
เป้าหมาย (ต่อ) 

๑3. โรงเรียนมีหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีรองรับกลุ่ม
ศักยภาพผู้เรียนที่หลากหลายและ
สอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิ่น (ต่อ)  
 

๒4. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา
ที่มโีครงสร้างการเรียนทีร่องรับกลุ่ม
ศักยภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย     
และดำเนินการอย่างเป็นระบบ   

ระดับ ๕  ระดับยอดเยี่ยม   
โรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ
หลักสตูรสถานศึกษา ประกอบด้วยผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายและหลักสูตรผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษามีโครงสร้างหลักสตูร
สถานศึกษาท่ีองค์ประกอบครบถ้วนและ
สอดคล้องหลักสูตรแกนกลาง ฯ 
ตอบสนองเป้าหมาย  วิสัยทัศน์หรือ
จุดเน้นของสถานศึกษา 
และมีการกำหนดเวลาเรียนเหมาะสมกับ
ระดับชั้น รายวิชาพื้นฐานและรายวิชา
เพิ่มเติมที่จัดในหลักสูตรมีการจัดลำดับ
เน้ือสาระ ความยากง่าย  ความซับซ้อน 
และมีการการ บูรณาการสภาพปัญหา
และความต้องการของท้องถิ่นสอดแทรก
ในรายวิชาอย่างเหมาะสม มีแผนการเรียน
ที่หลากหลายสอดคล้องกับกลุ่มศักยภาพ
ผู้เรียนให้ผู้เรียนมีโอกาสเลือกเรียนความ
ถนัดและความสนใจ รายวิชาเพิ่มเติมมี
เน้ือหา/สาระการเรียนรู้เหมาะสมตาม
โครงสร้างที่จัดให้ผู้เรียน และผู้เรียน
สามารถเลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมได้ตาม
ความต้องการ  ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ท่ี
คาดหวังของรายวิชาเพิ่มเติมตอบสนอง
จุดเน้นของสถานศึกษา รายวิชาเพิ่มเติมมี
การบูรณาการข้ามกลุ่มสาระอย่างน้อย  ๒ 
รายวิชา  มีการประเมินและการติดตาม
การใช้หลักสูตรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
และสรุปผลทุกภาคเรียน มีการทบทวน
หลักสตูรสถานศึกษาทุกปีการศึกษาโดยใช้
สรุปผลการติดตามการใช้หลักสูตร
ผลการวิจัยช้ันเรียนของครูหรือผลงานวิจัย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 



 

 ๔๖ 

 

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

๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น 
คุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน                    
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่ม 
เป้าหมาย (ต่อ) 

๑3. โรงเรียนมีหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีรองรับกลุ่ม
ศักยภาพผู้เรียนที่หลากหลายและ
สอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิ่น (ต่อ)  
 

๒4. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา
ที่มโีครงสร้างการเรียนทีร่องรับกลุ่ม
ศักยภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย     
และดำเนินการอย่างเป็นระบบ  (ต่อ) 

ระดับ ๔ ระดับดีเลิศ   
โรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ระกอบดว้ย
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายและหลกัสูตร
ผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการ
สถานศึกษา มีโครงสร้างหลักสูตร
สถานศึกษาที่องค์ประกอบครบถ้วนและ
สอดคล้องหลักสูตรแกนกลาง ฯ 
ตอบสนองเป้าหมาย  วิสัยทัศน์หรือ
จุดเน้นของสถานศึกษา และมีการ
กำหนดเวลาเรียนเหมาะสมกบัระดับชั้น 
รายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมที่
จัดในหลักสูตรมีการจัดลำดับเนื้อสาระ 
ความยากง่าย  ความซับซ้อน และมกีาร
การ บูรณาการสภาพปัญหาและความ
ต้องการของท้องถิ่นสอดแทรกใน
รายวิชาอยา่งเหมาะสม มแีผนการเรียน
ที่หลากหลายสอดคล้องกับกลุ่ม
ศักยภาพผู้เรียนให้ผู้เรียนมีโอกาสเรียน
รายวิชาเพิ่มเติมได้ตาม ความถนัดและ
ความสนใจ รายวิชาเพิ่มเติมมีเนื้อหา/
สาระการเรียนรู้เหมาะสมตามโครงสร้าง 
ที่จัดให้ผู้เรียน และผู้เรียนสามารถเลือก
ความต้องการ  ตัวชีว้ัด/ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังของรายวิชาเพิ่มเติมตอบสนอง
จุดเน้นของสถานศึกษา รายวิชาเพิ่มเติม
มีการบูรณาการขา้มกลุ่มสาระอยา่งน้อย  
๒ รายวิชา มกีารประเมินและการ
ติดตามการใช้หลักสูตรทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้และสรุปผลทุกภาคเรียน  
 

 
 



 

 ๔๗ 

 

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

๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น 
คุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน                    
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่ม 
เป้าหมาย (ต่อ) 

๑3. โรงเรียนมีหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีรองรับกลุ่ม
ศักยภาพผู้เรียนที่หลากหลายและ
สอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิ่น (ต่อ)  
 

๒4. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา
ที่มโีครงสร้างการเรียนทีร่องรับกลุ่ม
ศักยภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย     
และดำเนินการอย่างเป็นระบบ (ต่อ)  

ระดับ ๓  ระดับดี   
โรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 
ประกอบด้วยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายและหลักสูตรผ่านความเห็นชอบ
จาก คณะกรรมการสถานศึกษา มี
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาท่ี
องค์ประกอบครบถ้วนและสอดคล้อง
หลักสูตรแกนกลาง ฯ ตอบสนอง
เป้าหมาย  วิสัยทัศน์หรือจุดเน้นของ
สถานศึกษา และมีการกำหนดเวลา
เรียนเหมาะสมกับระดับชั้น รายวิชา
พื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมท่ีจัดใน
หลักสูตรมีการจัดลำดับเน้ือสาระ 
ความยากง่าย  ความซับซ้อน และมี
การบรูณาการสภาพปัญหาและความ
ต้องการของท้องถิ่นสอดแทรกใน
รายวิชาอย่างเหมาะสม มีแผนการ
เรียนท่ีหลากหลายสอดคล้องกับกลุ่ม
ศักยภาพผู้เรียนให้ผู้เรียนมีโอกาส
เลือกเรียนความถนัดและความสนใจ 
รายวิชาเพิ่มเติมมีเน้ือหา/สาระการ
เรียนรู้เหมาะสมตามโครงสร้างท่ีจัด
ให้ผู้เรียน และผู้เรียนสามารถเลือก
เรียนรายวิชาเพิ่มเติมได้ตามความ
ต้องการ   
 
 

 
 



 

 ๔๘ 

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

๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น 
คุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน                    
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่ม 
เป้าหมาย (ต่อ) 

๑3. โรงเรียนมีหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีรองรับกลุ่ม
ศักยภาพผู้เรียนที่หลากหลายและ
สอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิ่น (ต่อ)  
 

๒4. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา
ที่มโีครงสร้างการเรียนทีร่องรับกลุ่ม
ศักยภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย     
และดำเนินการอย่างเป็นระบบ (ต่อ)  

ระดับ ๒  ระดับปานกลาง   
โรงเรียนมีการแต่งตั้ง คณะกรรมการ
จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาประกอบ 
ด้วยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายและ
หลักสูตรผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา มี
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาที่
องค์ประกอบครบถ้วนและสอดคล้อง
หลักสูตรแกนกลาง ฯ ตอบสนอง
เป้าหมาย  วิสัยทัศน์หรือจุดเน้นของ
สถานศึกษา และมีการกำหนดเวลา
เรียนเหมาะสมกับระดับชั้น รายวิชา
พ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติมที่จัดใน
หลักสูตรมีการจัดลำดับเนื้อสาระ 
ความยากง่าย  ความซับซ้อน และมี
การบูรณาการสภาพปัญหาและความ
ต้องการของท้องถิ่นสอดแทรกใน
รายวิชาอย่างเหมาะสม มีแผนการ
เรียนที่หลากหลายสอดคล้องกับกลุ่ม
ศักยภาพผู้เรียน   

ระดับ ๑  ระดับกำลังพัฒนา 
โรงเรียนมีการแต่งตั้ง คณะกรรมการ
จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
ประกอบด้วยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
และหลักสูตรผ่านความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการสถานศึกษามีโครงสร้าง
หลักสูตรสถานศึกษาที่องค์ประกอบ
ครบถ้วนและ สอดคล้องหลักสูตร
แกนกลาง ฯ ตอบสนองเป้าหมาย  
วิสัยทัศน์หรือจุดเน้นของสถานศึกษา 
และมีการกำหนดเวลาเรียน 



 

 ๔๙ 

 

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

๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น 
คุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน                    
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่ม 
เป้าหมาย (ต่อ) 

๑3. โรงเรียนมีหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีรองรับกลุ่ม
ศักยภาพผู้เรียนที่หลากหลายและ
สอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิ่น (ต่อ)  
 

๒4. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา
ที่มโีครงสร้างการเรียนทีร่องรับกลุ่ม
ศักยภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย     
และดำเนินการอย่างเป็นระบบ (ต่อ)   

กำหนดเวลาเรียนเหมาะสมกับ
ระดับชั้น รายวิชาพ้ืนฐานและ
รายวิชาเพิ่มเติมท่ีจัดในหลักสูตรมี
การจัดลำดับเน้ือสาระ ความยากง่าย  
ความซับซ้อน และมีการบูรณาการ
สภาพปัญหาและความต้องการของ
ท้องถิ่นสอดแทรกในรายวิชาอย่าง
เหมาะสม 

๑4. โรงเรียนให้บริการแนะแนว
การศึกษา แนะแนวอาชีพ แนะ
แนวทักษะชีวิต จัดทำระเบียน
สะสมและแฟ้มสะสมผลงาน ที่
แสดงเส้นทางการศึกษาต่อ        
สู่การประกอบอาชีพ (Career 
Path และ Portfolios)  

๒5. ระดับประสิทธิภาพของการ
บริการแนะแนวการศึกษา อาชีพและ
ทักษะชีวิต  

ระดับ ๕  ระดับยอดเยี่ยม   
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการแนะแนวการศึกษา  แนะ
แนวอาชีพ ทักษะชีวิต ในระดับ
ประสิทธิภาพยอดเยี่ยม  ค่าเฉลี่ย
ตั้งแต่  4.50 – 5.00  
       
ระดับ ๔ ระดับดีเลิศ   
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการแนะแนวการศึกษา  แนะ
แนวอาชีพ ทักษะชีวิต ในระดับ
ประสิทธิภาพดีเลิศ ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 
๔.๐0 – ๔.๔9    

ระดับ ๓  ระดับดี   
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการแนะแนวการศึกษา  แนะ
แนวอาชีพ ทักษะชีวิต ในระดับ
ประสิทธิภาพดี  ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  
๓.๐0 – ๓.๙9 
 

 



 

 ๕๐ 

 

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

 

๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น 
คุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน                    
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่ม 
เป้าหมาย (ต่อ) 

๑4. โรงเรียนให้บริการแนะแนว
การศึกษา แนะแนวอาชีพ แนะ
แนวทักษะชีวิต จัดทำระเบียน
สะสมและแฟ้มสะสมผลงาน ที่
แสดงเส้นทางการศึกษาต่อ        
สู่การประกอบอาชีพ (Career 
Path และ Portfolios)  

๒5. ระดับประสิทธิภาพของการ
บริการแนะแนวการศึกษา อาชีพและ
ทักษะชีวิต  

ระดับ ๒  ระดับปานกลาง 
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการแนะแนวการศึกษา  แนะ
แนวอาชีพ ทักษะชีวิต ในระดับ
ประสิทธิภาพปานกลาง ค่าเฉลี่ย
ตั้งแต่ ๒.๐0 –๒.๙9 

ระดับ 1  ระดับกำลังพัฒนา 
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการแนะแนวการศึกษา                      
แนะแนวอาชีพ ทักษะชีวิต              
ในระดับประสิทธิภาพกำลังพัฒนา 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.๐0 – 1.๙9 

26. ร้อยละของผู้เรียนที่มีระเบียน
สะสมและแฟ้มสะสม  ผลงาน             
ที่แสดงเส้นทางการศึกษาต่อสู่การ
ประกอบอาชีพ (Career Path และ 
Portfolios) 

ระดับ ๕  ระดับยอดเยีย่ม   
ผู้เรยีนร้อยละ ๘๐  ขึ้นไป                  
มีระเบยีนสะสมเป็นรายบุคคล  
และแฟ้มสะสมผลงาน เส้นทาง
การศึกษาต่อ สู่การประกอบอาชีพ 
Career Path Portfolios)  

ระดับ ๔  ระดับดีเลิศ   
ผู้เรยีนร้อยละ ๗๐ – ๗๙    
มีระเบยีนสะสมเป็นรายบุคคล  
และแฟ้มสะสมผลงาน เส้นทาง
การศึกษาต่อ สู่การประกอบอาชีพ 
Career Path Portfolios) 
 

 
 
 



 

 ๕๑ 

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

๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น 
คุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน                    
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่ม 
เป้าหมาย (ต่อ) 

๑4. โรงเรียนให้บริการแนะแนว
การศึกษา แนะแนวอาชีพ แนะ
แนวทักษะชีวิต จัดทำระเบียน
สะสมและแฟ้มสะสมผลงาน ที่
แสดงเส้นทางการศึกษาต่อ        
สู่การประกอบอาชีพ (Career 
Path และ Portfolios)  

26. ร้อยละของผู้เรียนที่มีระเบียน
สะสมและแฟ้มสะสม  ผลงาน ที่
แสดงเส้นทางการศึกษาต่อสู่การ
ประกอบอาชีพ (Career Path และ 
Portfolios) 

ระดับ ๓  ระดับดี   
ผู้เรยีนร้อยละ ๖๐ – ๖๙    
มีระเบยีนสะสมเป็นรายบุคคล  
และแฟ้มสะสมผลงาน เส้นทาง
การศึกษาต่อ สู่การประกอบอาชีพ 
Career Path Portfolios) 

ระดับ ๒  ระดับปานกลาง  
ผู้เรยีนร้อยละ ๕๐ – ๕๙    
มีระเบยีนสะสมเป็นรายบุคคล  
และแฟ้มสะสมผลงาน เส้นทาง
การศึกษาต่อ สู่การประกอบอาชีพ 
Career Path Portfolios) 

 ระดับ ๑  ระดับกำลังพัฒนา   
ผู้เรยีนต่ำกว่าร้อยละ ๕๐    
มีระเบยีนสะสมเป็นรายบุคคล  
และแฟ้มสะสมผลงาน เส้นทาง
การศึกษาต่อ สู่การประกอบอาชีพ 
Career Path Portfolios) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 ๕๒ 

 

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

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากร 
      ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  

๑5. โรงเรียนมีแผนการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพครู และมีบันทึก
ข้อมูลผลงานเชิงประจักษ์ที่
เป็นไปตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานรายปี 

๒7. ร้อยละของครูและบุคลากร ที่
ได้รับการพัฒนาผ่านกระบวน 
การชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) สอดคล้องกับความต้องการ
รายบุคคลและมีบันทึกข้อมูลผลงาน
เชิงประจักษ์ที่เป็นไปตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานรายปี 

ระดับ ๕  ระดับยอดเยี่ยม   
ครูและบุคลากร ร้อยละ ๘๐ 
ขึ้นไป ได้รับการพัฒนาผ่าน
กระบวนการชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
สอดคล้องกับความต้องการ
รายบุคคลและมีบันทึกข้อมูล
ผลงานเชิงประจักษ์ที่เป็นไป
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายปี 
 
ระดับ ๔ ระดับดีเลิศ   
ครูและบุคลากร ร้อยละ  
๗๐ – ๗๙  ได้รับการพัฒนา 
ผ่านกระบวนการชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
สอดคล้องกับความต้องการ
รายบุคคลและมีบันทึกข้อมูล
ผลงานเชิงประจักษ์ที่เป็นไป
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายปี 
 

 
 
 



 

 ๕๓ 

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

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มี 
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ (ต่อ) 

๑5. โรงเรียนมีแผนการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพครู และมีบันทึก
ข้อมูลผลงานเชิงประจักษ์ที่
เป็นไปตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานรายปี (ต่อ) 

๒7. ร้อยละของครูและบุคลากร ที่
ได้รับการพัฒนาผ่านกระบวน 
การชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) สอดคล้องกับความต้องการ
รายบุคคลและมีบันทึกข้อมูลผลงาน
เชิงประจักษ์ที่เป็นไปตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานรายปี (ต่อ) 

ระดับ ๓  ระดับดี   
ครูและบุคลากร ร้อยละ  
๖๐ – ๖๙  ได้รับการพัฒนาผ่าน
กระบวนการชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
สอดคล้องกับความต้องการ
รายบุคคลและมีบันทึกข้อมูล
ผลงานเชิงประจักษ์ท่ีเป็นไปตาม
มาตรฐานการปฏิบตัิงานรายป ี

ระดับ ๒  ระดับปานกลาง   
ครูและบุคลากร ร้อยละ  
๕๐ – ๕๙  ได้รับการพัฒนาผ่าน
กระบวนการชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
สอดคล้องกับความต้องการ
รายบุคคลและมีบันทึกข้อมูล
ผลงานเชิงประจักษ์ท่ีเป็นไปตาม
มาตรฐานการปฏิบตัิงานรายป ี

ระดับ ๑  ระดับกำลังพัฒนา   
ครูและบุคลากร ต่ำกว่าร้อยละ 
๕๐ ได้รับการพัฒนาผา่น
กระบวนการชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
สอดคล้องกับความต้องการ
รายบุคคลและมีบันทึกข้อมูล
ผลงานเชิงประจักษ์ท่ีเป็นไปตาม
มาตรฐานการปฏิบตัิงานรายป ี

 



 

 ๕๔ 

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

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มี 
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ (ต่อ) 

16. ครูมีจรรยาบรรณวิชาชีพครู
และมีแผนการพัฒนาศักยภาพ
การพัฒนาวิชาชีพครูเป็น
รายบุคคล รองรับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  

๒8. ร้อยละของครูมีจรรยาบรรณ
วิชาชีพครูและมีแผนการพัฒนา
ศักยภาพ การพัฒนาวิชาชพีครู                    
เป็นรายบุคคลรองรับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  

 ระดับ ๕  ระดับยอดเยี่ยม   
ครูร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป มี
จรรยาบรรณวิชาชีพครูและมี
แผนการพัฒนาศักยภาพ การ
พัฒนาวิชาชีพครูเป็นรายบุคคล
รองรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี ๒๑  
ระดับ ๔  ระดับดีเลิศ  
ครูร้อยละ ๗๐ – ๗๙ มี
จรรยาบรรณวิชาชีพครูและมี
แผนการพัฒนาศักยภาพ การ
พัฒนาวิชาชีพครูเป็นรายบุคคล
รองรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี ๒๑  

ระดับ ๓  ระดับดี  
ครูร้อยละ๖๐ – ๖๙ มี
จรรยาบรรณวิชาชีพครูและมี
แผนการพัฒนาศักยภาพ                   
การพัฒนาวิชาชีพครูเป็นรายบุคคล
รองรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี ๒๑  
 
ระดับ ๒  ระดับปานกลาง  
ครูร้อยละ ๕๐ – ๕๙ มี
จรรยาบรรณวิชาชีพครูและมี
แผนการพัฒนาศักยภาพ การ
พัฒนาวิชาชีพครูเป็นรายบุคคล
รองรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี ๒๑  
 



 

 ๕๕ 

มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งชี้ ตัวชี้วัด ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหาร 
และการจัดการ (ต่อ) 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มี 
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ (ต่อ) 

16. ครูมีจรรยาบรรณวิชาชีพครู
และมีแผนการพัฒนาศักยภาพ
การพัฒนาวิชาชีพครูเป็น
รายบุคคล รองรับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  

๒8. ร้อยละของครูมีจรรยาบรรณ
วิชาชีพครูและมีแผนการพัฒนา
ศักยภาพ การพัฒนาวิชาชพีครู                    
เป็นรายบุคคลรองรับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  

ระดับ ๑  ระดับกำลังพัฒนา 
ครูต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ มี
จรรยาบรรณวิชาชีพครูและมี
แผนการพัฒนาศักยภาพ การ
พัฒนาวิชาชีพครูเป็นรายบุคคล
รองรับการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 
 

17. โรงเรียนมีสิ่งอำนวยความ
สะดวก สภาพแวดล้อม แหล่ง
เรียนรู้ตามศาสตร์ของพระราชา 

๒9. โรงเรียนมีแผนการบริหาร
จัดการสิ่งอำนวยความสะดวก 
สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ตาม
ศาสตร์ของพระราชา และเอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  

ระดับ ๕  ระดับยอดเยีย่ม   
โรงเรียนมีการกำหนดแนวทาง 
วางแผนการบรหิารจดัการ  
อาคารสถานท่ี และสิ่งอำนวย
ความสะดวก จัดสภาพ 
แวดล้อม แหล่งเรียนรู้หรือจดัทำ
ผังบริเวณโรงเรียน (Master 
Plan) สะดวกพร้อมใช้งานอยู่ใน
สภาพมั่นคง  ปลอดภัย  
เหมาะสม พร้อมใช้ประโยชน์  
และมีการตดิตาม ตรวจสอบการ
ใช้อาคารสถานท่ีและ
สภาพแวดล้อมของโรงเรียน มี
การสำรวจความพึงพอใจจากผู้ที่
เกี่ยวข้องและมีการสรุปประเมิน
รายงานการใช้อาคารสถานท่ี
และสภาพแวดล้อม   
 

 
 
 
 



 

 ๕๖ 

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

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ (ต่อ) 
 

17. โรงเรียนมีสิ่งอำนวยความ
สะดวก สภาพแวดล้อม แหล่ง
เรียนรู้ตามศาสตร์ของพระราชา 
(ต่อ) 

๒9. โรงเรียนมีแผนการบริหาร
จัดการสิ่งอำนวยความสะดวก 
สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ตาม
ศาสตร์ของพระราชา และเอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ (ต่อ) 

ระดับ ๔  ระดับดีเลิศ 
โรงเรียนมีการกำหนดแนวทาง              
วางแผนการบริหารจัดการ  
อาคารสถานที่ และสิ่งอำนวย
ความสะดวก จัดสภาพแวดล้อม 
แหล่งเรียนรู้หรือจัดทำผัง
บริเวณโรงเรียน (Master Plan) 
สะดวกพร้อมใช้งานอยู่ในสภาพ
มั่นคง  ปลอดภัย  เหมาะสม 
พร้อมใช้ประโยชน์  และมีการ
ติดตาม ตรวจสอบการใช้อาคาร
สถานที่และสภาพแวดล้อมของ
โรงเรียน มีการสำรวจความพึง
พอใจ จากผู้ที่เก่ียวข้อง 

ระดับ ๓  ระดับดี   
โรงเรียนมีการกำหนดแนวทาง 
วางแผนการบรหิารจดัการ  
อาคารสถานท่ี และสิ่งอำนวย
ความสะดวก จัดสภาพแวดล้อม 
แหล่งเรียนรู้หรือจัดทำผังบริเวณ
โรงเรียน (Master Plan) สะดวก
พร้อมใช้งานอยู่ในสภาพมั่นคง  
ปลอดภัย  เหมาะสม พร้อมใช้
ประโยชน์   

 
 
 
 



 

 ๕๗ 

 

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

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 
 
 

17. โรงเรียนมีสิ่งอำนวยความ
สะดวก สภาพแวดล้อม แหล่ง
เรียนรู้ตามศาสตร์ของพระราชา 

๒9. โรงเรียนมีแผนการบริหาร
จัดการสิ่งอำนวยความสะดวก 
สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ตาม
ศาสตร์ของพระราชา และเอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  

ระดับ ๒  ระดับปานกลาง   
โรงเรียนมีการกำหนดแนวทาง 
วางแผนการบรหิารจดัการ  
อาคารสถานท่ี และสิ่งอำนวย
ความสะดวก จัดสภาพแวดล้อม 
แหล่งเรียนรู้หรือจัดทำผังบริเวณ
โรงเรียน (Master Plan) สะดวก
พร้อมใช้งาน  

ระดับ ๑  ระดับกำลังพฒันา  
โรงเรียนมีการกำหนดแนวทาง 
วางแผนการบริหารจัดการ  
อาคารสถานที่ และสิ่งอำนวย
ความสะดวก จัดสภาพแวดล้อม 
แหล่งเรียนรู้หรือจัดทำผัง
บริเวณโรงเรียน (Master Plan)  
 

30. ระดับความพึงพอใจของผู้รับ 
บริการที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนการสอน 

ระดับ ๕  ระดับยอดเยีย่ม 
ผู้รับบริการมคีวามพึงพอใจ 
ต่อการจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพที่เอื้อต่อการจัดการเรียน
การสอน ระดบัมากทีสุ่ด 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๔.๕0– ๕.๐0    
 

 
 
 
 



 

 ๕๘ 

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

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ (ต่อ) 
 
 

17. โรงเรียนมีสิ่งอำนวยความ
สะดวก สภาพแวดล้อม แหล่ง
เรียนรู้ตามศาสตร์ของพระราชา 
(ต่อ) 

30. ระดับความพึงพอใจของผู้รับ 
บริการที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนการสอน (ต่อ) 

ระดับ ๔ ระดับดีเลิศ 
ผู้รับบริการมคีวามพึงพอใจ 
ต่อการจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพที่เอื้อต่อการจัดการเรียน
การสอน ในระดับมาก มคีา่เฉลีย่
ตั้งแต ่๔.๐0 – ๔.49    

ระดับ 3 ระดับด ี
ผู้รับบริการมคีวามพึงพอใจ 
ต่อการจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพที่เอื้อต่อการจัดการเรียน
การสอน ในระดับปานกลาง 
 มีค่าเฉลีย่ตั้งแต่ ๓.๐0 – ๓.๙9 

ระดับ 2 ระดับปานกลาง 
ผู้รับบริการมคีวามพึงพอใจ 
ต่อการจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพที่เอื้อต่อการจัดการเรียน
การสอน ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย
ตั้งแต ่๒.๐0 –๒.๙9 

ระดับ 1 ระดับกำลังพัฒนา 
ผู้รับบริการมคีวามพึงพอใจ 
ต่อการจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพที่เอื้อต่อการจัดการเรียน
การสอน ในระดับน้อยที่สดุ              
มีค่าเฉลีย่ตั้งแต่ ๒.๐0 –๒.๙9 

 
 



 

 ๕๙ 

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

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ (ต่อ) 
 
 

17. โรงเรียนมีสิ่งอำนวยความ
สะดวก สภาพแวดล้อม แหล่ง
เรียนรู้ตามศาสตร์ของพระราชา 
(ต่อ) 

31  โรงเรียนมีสิ่งอำนวยความ
สะดวก สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้
ตามศาสตร์ของพระราชา  

ระดับ ๕  ระดับยอดเยี่ยม 
โรงเรียนมีห้องเรียนห้องปฏิบัติการ  
ห้องน้ำ  โรงอาหาร  ห้องประชุม 
ห้องสมุดครบทุกแห่งสะอาด       
เป็นระเบียบเรียบร้อย  สวยงามมี
ความมั่นคงแข็งแรง และปลอดภัย  
มีส่ิงอำนวยความสะดวกในการ
เรียนรู้พอเพียงกับจำนวนผู้เรียน 
และอยู่ในสภาพ.ใช้การได้ดีทุกครั้ง  
มีสภาพแวดล้อมสวยงามร่มรื่น และ
มีแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาท่ี
เอื้อต่อการเรียนรู้ที่แสดงกรณีศึกษา
ตามศาสตร์ของพระราชา  ครบทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ระดับ ๔ ระดับดีเลิศ 
โรงเรียนมีห้องเรียนห้องปฏิบัติการ  
ห้องน้ำ  โรงอาหาร  ห้องประชุม 
ห้องสมุด ครบทุกแห่งสะอาด  เป็น
ระเบียบเรียบร้อย  สวยงามมีความ
มั่นคงแข็งแรง และปลอดภัย มีส่ิง
อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้
พอเพียงกับจำนวนผู้เรียนและ 
อยู่ในสภาพ.ใช้การได้ดีทุกครั้ง  
มีสภาพแวดล้อมสวยงามร่มรื่น และ
มีแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาท่ี
เอื้อต่อการเรียนรู้ที่แสดงกรณีศึกษา
ตามศาสตร์ของพระราชา ๔ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

 
 



 

 ๖๐ 

มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งชี้ ตัวช้ีวัด ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหาร
และการจัดการ (ต่อ) 
 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ (ต่อ) 
 

17. โรงเรียนมีสิ่งอำนวยความ
สะดวก สภาพแวดล้อม แหล่ง
เรียนรู้ตามศาสตร์ของพระราชา  
(ต่อ) 

31  โรงเรียนมีสิ่งอำนวยความ
สะดวก สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้
ตามศาสตร์ของพระราชา (ต่อ) 

ระดับ ๓  ระดับดี  
โรงเรียนมีห้องเรียนห้องปฏิบัติการ  
ห้องน้ำ  โรงอาหาร  ห้องประชุม 
ห้องสมุด ครบทุกแห่งสะอาด  เป็น
ระเบียบเรียบร้อย  สวยงามมีความ
มั่นคงแข็งแรง และปลอดภัย มีส่ิง
อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้
พอเพียงกับจำนวนผู้เรียนและอยู่ใน
สภาพ.ใช้การได้ดีบางครั้ง มี
สภาพแวดล้อมสวยงามร่มรื่น และมี
แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ที่แสดงกรณีศึกษาตาม
ศาสตร์ของพระราชา  ๓ กลุม่สาระ
การเรียนรู้ 
 
ระดับ ๒  ระดับปานกลาง  
โรงเรียนมีห้องเรียนห้องปฏิบัติการ  
ห้องน้ำ  โรงอาหาร  ห้องประชุม 
ห้องสมุด ครบทุกแห่งสะอาด  เป็น
ระเบียบเรียบร้อย  สวยงามมีความ
มั่นคงแข็งแรง  และปลอดภัย มีสิ่ง
อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ไม่
พอเพียงกับจำนวนผู้เรียนและอยู่ใน
สภาพ.ใช้การได้ดีบางครั้ง  มี
สภาพแวดล้อมสวยงาม ร่มรื่น และมี
แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ที่แสดงกรณีศึกษาตาม
ศาสตร์ของพระราชา  ๒ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
 

 



 

 ๖๑ 

 

มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งชี้ ตัวช้ีวัด ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหาร
และการจัดการ (ต่อ) 
 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ (ต่อ) 
 

17. โรงเรียนมีสิ่งอำนวยความ
สะดวก สภาพแวดล้อม แหล่ง
เรียนรู้ตามศาสตร์ของพระราชา  
(ต่อ) 

31  โรงเรียนมีสิ่งอำนวยความ
สะดวก สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้
ตามศาสตร์ของพระราชา (ต่อ) 

ระดับ ๑  ระดับกำลังพัฒนา 
โรงเรียนมีห้องเรยีนห้องปฏิบัติการ  
ห้องน้ำ  โรงอาหาร  ห้องประชุม 
ห้องสมุด ครบทุกแห่งสะอาด  
เป็นระเบียบเรียบร้อย  สวยงามมี
ความมั่นคงแข็งแรง  และ
ปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวก
ในการเรียนรู้ไม่พอเพียงกับจำนวน
ผู้เรยีนและอยู่ในสภาพ.ใช้การไดด้ี
บางครั้ง  มีสภาพแวดล้อมสวยงาม 
ร่มรื่น และมีแหล่งเรยีนรูภ้ายใน
สถานศึกษาท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ที่
แสดงกรณีศึกษาตามศาสตร์ของ
พระราชาไม่ครบทกุกลุ่มสาระการ
เรียนรู ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 ๖๒ 

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

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ (ต่อ) 
 

17. โรงเรียนมีสิ่งอำนวยความ
สะดวก สภาพแวดล้อม แหล่ง
เรียนรู้ตามศาสตร์ของพระราชา 
(ต่อ) 

32. โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการ ห้อง
สืบค้นความรู้ที่นำระบบเทคโนโลยี
การเข้าถึงความรู้ แหล่งเรียนรู้ และ
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ครบ
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ระดับ ๕  ระดับยอดเยี่ยม   
โรงเรียนมีการก าหนดแนวทาง     
วางแผนการใช้หอ้งปฏิบัติการ หอ้ง
สืบค้นความรู้ ที่น าระบบเทคโนโลยีการ
เข้าถึงความรู้ แหล่งเรียนรู้ และจัด
บรรยากาศที่เอื้อตอ่การเรียนรู้ครบทุก
กลุ่มสาระ สะดวกพร้อมใช้งานอยู่ใน
สภาพมั่นคง  ปลอดภัย  เหมาะสม 
พร้อมใช้ประโยชน ์ และมีการติดตาม 
ตรวจสอบการใช้ ห้องปฏิบัติการ ห้อง
สืบค้นความรู้ของโรงเรียนอย่างเป็น
ระบบ  มกีารส ารวจความพึงพอใจจาก 
ผู้ที่เกี่ยวข้องและมีการสรุปประเมิน
รายงานการใช้หอ้งปฏิบัติการ                     
ห้องสืบค้นความรู้ทุกภาคเรียน 

ระดับ ๔  ระดับดีเลิศ  
โรงเรียนมีการก าหนดแนวทาง          
วางแผนการใช้หอ้งปฏิบัติการ หอ้ง
สืบค้นความรู้ ที่น าระบบเทคโนโลยีการ
เข้าถึงความรู้ แหล่งเรียนรู้และจัด 
บรรยากาศที่เอื้อตอ่การเรียนรู้ครบทุก
กลุ่มสาระ ให้สะดวกพรอ้มใช้งานอยู่ใน
สภาพมั่นคง  ปลอดภัย  เหมาะสม
พร้อมใช้ประโยชน ์  และมีการติดตาม 
ตรวจสอบการใช้ ห้องปฏิบัติการ ห้อง
สืบค้นความรู้ของโรงเรียนอย่างเป็น
ระบบ  มกีารส ารวจความพึงพอใจจาก  
ผู้ที่เกี่ยวข้อง   



 

 ๖๓ 

   

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

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ (ต่อ) 
 

17. โรงเรียนมีสิ่งอำนวยความ
สะดวก สภาพแวดล้อม แหล่ง
เรียนรู้ตามศาสตร์ของพระราชา 
(ต่อ) 

32. โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการ ห้อง
สืบค้นความรู้ที่นำระบบเทคโนโลยี
การเข้าถึงความรู้ แหล่งเรียนรู้ และ
บรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ครบ
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ (ต่อ) 

ระดับ ๓  ดี  
โรงเรียนมีการก าหนดแนวทาง          
วางแผนการใช้ห้องปฏิบัติการ                
ห้องสืบค้นความรู้ ท่ีน าระบบ
เทคโนโลยีการเข้าถึงความรู้ แหล่ง
เรียนรู้ และจัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อ
การเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระ ให้
สะดวกพร้อมใช้งานอยู่ในสภาพ
มั่นคง  ปลอดภัย  เหมาะสม 
พร้อมใช้ประโยชน์    

ระดับ ๒  ระดับปานกลาง 
โรงเรียนมีการก าหนดแนวทาง          
วางแผนการใช้ห้องปฏิบัติการ ห้อง
สืบค้นความรู้ ท่ีน าระบบ
เทคโนโลยีการเข้าถึงความรู้ แหล่ง
เรียนรู้ และจัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อ
การเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระ 

ระดับ ๑  ระดับก าลังพัฒนา 
โรงเรียนมีการก าหนดแนวทาง          
วางแผนการใช้ห้องปฏิบัติการ ห้อง
สืบค้นความรู้ ท่ีน าระบบ
เทคโนโลยีการเข้าถึงความรู้ แหล่ง
เรียนรู้ ครบทุกกลุ่มสาระ 

 
 

๖๒
 



 

 ๖๔ 

มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งชี้ ตัวช้ีวัด ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ                 
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 
 
 
  
 

18. โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยี 
สนับสนุนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓3. ร้อยละของครูที่ใช้เทคโนโลยี                          
ในการจัดการเรียนรู้   

ระดับ ๕  ระดับยอดเยี่ยม 
ครูร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป มีทักษะการใช้
สื่อ  เทคโนโลยีที่แสดงการใช้
ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้และมีการบันทึกการใช้สื่อ
เป็นเชิงประจักษ์ 

ระดับ ๔ ระดับดีเลิศ   
ครูร้อยละ ๗๐ - ๗๙ มทีักษะการใช้สื่อ 
เทคโนโลยีที่แสดงการใช้ดำเนินงาน
ตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และมีการบันทึกการใช้สื่อเป็นเชิง
ประจักษ์ 

ระดับ ๓  ระดับดี 
ครูร้อยละ ๖๐ – ๖๙ มทีักษะการใช้
สื่อ เทคโนโลยีที่แสดงการใช้
ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้และมีการบันทึกการใช้สื่อ
เป็นเชิงประจักษ์ 

ระดับ ๒  ระดับปานกลาง 
ครูร้อยละ๕๐ – ๕๙ มีทักษะการใช้สื่อ 
เทคโนโลยีที่แสดงการใช้ดำเนินงาน
ตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และมีการบันทึกการใช้สื่อเป็นเชิง
ประจักษ์ 

ระดับ ๑  ระดับกำลังพัฒนา   
โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศ    
แต่ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่มีความ
เชื่อมโยงทั้งภายในและภายนอก
องค์กร 



 

 ๖๕ 

มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งชี้ ตัวช้ีวัด ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ                 
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ (ต่อ) 

18. โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยี 
สนับสนุนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ (ต่อ) 

34. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการที่มีต่อการจัดระบบ
เทคโนโลยี 

ระดับ ๕  ระดับยอดเยีย่ม   
ผู้รับบริการมคีวามพึงพอใจต่อ 
การจัดระบบเทคโนโลยีในระดับ
มากที่สุด ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  
๔.๕0– ๕.๐0    

ระดับ ๔  ระดับดีเลิศ 
ผู้รับบริการความพึงพอใจต่อ         
การจัดระบบเทคโนโลยีในระดับ
มาก ค่าเฉลีย่ตั้งแต่  
๔.๐0 – ๔.49    

ระดับ ๓  ระดับดี   
ผู้รับบริการความพึงพอใจต่อ           
การจัดระบบเทคโนโลยีในในระดบั
ปานกลาง  ค่าเฉลีย่ตั้งแต่  
 ๓.๐0 – ๓.๙9 

ระดับ ๒  ระดับปานกลาง   
ผู้รับบริการความพึงพอใจต่อ           
การจัดระบบเทคโนโลยีใน ใน
ระดับน้อย  ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  
 ๒.๐0 – ๒.๙9 

ระดับ ๑  ระดับกำลังพัฒนา   
ผู้รับบริการความพึงพอใจต่อ           
การจัดระบบเทคโนโลยีในในระดบั
น้อยที่สุด ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  
๑.๐0 – ๑.๙9 



 

 ๖๖ 

มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งชี้ ตัวช้ีวัด ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ                 
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 

19. โรงเรียนมีระบบบริหาร
ข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบัน  
เพ่ือการบริหารและการจัดการ
เรียนรู้ที่แสดงความเชื่อมโยง
สอดคล้องขององค์กร ทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน 

 
 
 

๓5. โรงเรียนมีระบบบริหาร
ข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบัน  
เพ่ือการบริหารและการจัดการ
เรียนรู้ที่แสดงความเชื่อมโยง
สอดคล้องขององค์กร ทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน 
 
 

ระดับ ๕  ระดับยอดเยี่ยม 
โรงเรียนมีระบบบริหารข้อมูล
สารสนเทศที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน  
เป็นปัจจุบันที่แสดงความเชื่อมโยง
สอดคล้องกับองค์กรทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 

ระดับ ๔ ระดับดีเลิศ   
โรงเรียนมีระบบบริหารข้อมูล
สารสนเทศที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน  
เป็นปัจจุบันที่แสดงความเชื่อมโยง
สอดคล้องภายในแต่ไม่เชื่อโยง
สอดคล้องกับภายนอกองค์กร 

ระดับ ๓  ระดับดี 
โรงเรียนมีระบบบริหารข้อมูล
สารสนเทศมีความถูกต้อง  ครบถ้วน 
แต่ไม่เป็นปัจจุบันมีความเชื่อมโยง
ภายใน แต่ไม่เชื่อมโยงสอดคล้องกับ
ภายนออกองค์กร 

ระดับ ๒  ระดับปานกลาง 
โรงเรียนมีระบบบริหารข้อมูล
สารสนเทศแต่ไม่ถูกต้อง  ไม่เป็น
ปัจจุบัน มีความเชื่อมโยงภายในแต่ไม่
เชื่อมโยงสอดคล้องกับภายนอกองค์กร 

ระดับ ๑  ระดับกำลังพัฒนา 
 โรงเรียนมีระบบบริหารข้อมูล
สารสนเทศแต่ไม่ถูกต้อง  ไม่เป็น
ปัจจุบัน ไม่มีความเชื่อมโยงสอดคล้อง
กับภายในและภายนอกองค์กร 

 



 

 ๖๗ 

 

มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งชี้ ตัวช้ีวัด ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   

๑. จัดการเรียนรู้ผ่านระบบการคิดและ
ปฏิบัติจริง  และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
   

๒0. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เป็นไปตามกระบวนการ Active 
Learning ที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียน
ทุกคนมีส่วนร่วมคิดและปฏิบัติ 
ตามความถนัดและความสนใจ 
 

๓6. ร้อยละของครูที่จัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วม ในการวิเคราะห์
ตนเอง กำหนดเนื้อหาสาระกิจกรรม             
การเรียนรู้ตามกระบวนการ Active 
Learning ตามความสนใจและ
ความถนัดเป็นรายบุคคลอยา่งเป็น
รูปธรรมทั้งระบบ  

ระดับท่ี ๕ ระดับดีเยี่ยม 
ครูร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป                   
ท่ีจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม ใน
การวิเคราะห์ตนเอง กำหนดเน้ือหา
สาระกิจกรรม การเรียนรู้ตาม
กระบวนการ Active Learning    
ตามความสนใจและความถนัดเป็น
รายบุคคลอย่างเป็นรูปธรรมท้ังระบบ  

ระดับท่ี ๔ ระดับดีเลิศ 
ครูร้อยละ ๗๐ – ๗๙  ท่ีจัดกิจกรรม
ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม ในการวิเคราะห์
ตนเอง กำหนดเน้ือหาสาระกิจกรรม             
การเรียนรู้ตามกระบวนการ Active 
Learning ตามความสนใจและความ
ถนัดเป็นรายบุคคลอย่างเป็นรูปธรรม
ท้ังระบบ  

ระดับท่ี ๓ ระดับดี 
ครูร้อยละ ๖๐ – ๖๙  ท่ีจัดกิจกรรม
ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม ในการวิเคราะห์
ตนเอง กำหนดเน้ือหาสาระกิจกรรม             
การเรียนรู้ตามกระบวนการ Active 
Learning ตามความสนใจและความ
ถนัดเป็นรายบุคคลอย่างเป็นรูปธรรม
ท้ังระบบ  
 
 
 

 
 



 

 ๖๘ 

 

มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งชี้ ตัวช้ีวัด ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
(ต่อ)   

๑. จัดการเรียนรู้ผ่านระบบการคิดและ
ปฏิบัติจริง  และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ (ต่อ) 
   

๒0. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เป็นไปตามกระบวนการ Active 
Learning ที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียน
ทุกคนมีส่วนร่วมคิดและปฏิบัติ 
ตามความถนัดและความสนใจ 
(ต่อ) 

๓6. ร้อยละของครูที่จัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วม ในการวิเคราะห์
ตนเอง กำหนดเนื้อหาสาระกิจกรรม             
การเรียนรู้ตามกระบวนการ Active 
Learning ตามความสนใจและความ
ถนัดเป็นรายบุคคลอย่างเป็นรูปธรรม
ทั้งระบบ (ต่อ) 

ระดับท่ี ๒ ระดับปานกลาง 
ครูร้อยละ ๕๐ – ๕๙  ท่ีจัด
กิจกรรมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม ใน
การวิเคราะห์ตนเอง กำหนดเน้ือหา
สาระกิจกรรม การเรียนรู้ตาม
กระบวนการ Active Learning 
ตามความสนใจและความถนัดเป็น
รายบุคคลอย่างเป็นรูปธรรมท้ัง
ระบบ  

ระดับท่ี ๑ ระดับกำลังพัฒนา 
ครูต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ ท่ีจัด
กิจกรรมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม ใน
การวิเคราะห์ตนเอง กำหนดเน้ือหา
สาระกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
กระบวนการ Active Learning 
ตามความสนใจและความถนัดเป็น
รายบคุคลอย่างเป็นรูปธรรมท้ัง
ระบบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 ๖๙ 

มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งชี้ ตัวชี้วัด ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ (ต่อ) 
 

๑. จัดการเรียนรู้ผ่านระบบการคิดและ
ปฏิบัติจริง  และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ (ต่อ) 
   

๒0. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เป็นไปตามกระบวนการ Active 
Learning ที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียน
ทุกคนมีส่วนร่วมคิดและปฏิบัติ 
ตามความถนัดและความสนใจ
(ต่อ) 

๓7. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้เรียนรู้โดย
ผ่านกระบวนการคิดและปฏบิัตดิ้วย
วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
สรุปองค์ความรู้และสามารถนำไปใช้ใน
สถานการณ์ตา่งๆ ได้เป็นอยา่งด ี  

ระดับท่ี ๕ ระดับดีเยี่ยม 
ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป                   
เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิด 
ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลายสรุปองค์
ความรู้และสามารถนำไปใช้ใน
สถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดี 

ระดับที่ ๔ ระดับดีเลิศ 
ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ – ๗๙  เรียนรู้โดย
ผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริงด้วย
วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
สรุปองค์ความรู้และสามารถนำไปใช้
ในสถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างด ี

ระดับที่ ๓ ระดับด ี
ผู้เรียนร้อยละ ๖๐ – ๖๙  เรียนรู้โดย
ผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริงด้วย
วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
สรุปองค์ความรู้และสามารถนำไปใช้
ในสถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างด ี

ระดับที่ ๒ ระดับปานกลาง 
ผู้เรียนร้อยละ ๕๐ – ๕๙  เรียนรู้โดย
ผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริงด้วย
วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
สรุปองค์ความรู้และสามารถนำไปใช้
ในสถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างด ี
 

 
 
 
 



 

 ๗๐ 

 

มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งชี้ ตัวชี้วัด ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ (ต่อ) 
 

๑. จัดการเรียนรู้ผ่านระบบการคิดและ
ปฏิบัติจริง  และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ (ต่อ) 
   

๒0. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เป็นไปตามกระบวนการ Active 
Learning ที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียน
ทุกคนมีส่วนร่วมคิดและปฏิบัติ 
ตามความถนัดและความสนใจ
(ต่อ) 

๓7. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้เรียนรู้โดย
ผ่านกระบวนการคิดและปฏบิัตดิ้วย
วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
สรุปองค์ความรู้และสามารถนำไปใช้ใน
สถานการณ์ตา่งๆ ได้เป็นอยา่งด ี(ต่อ)   

ระดับท่ี ๑ ระดับกำลังพัฒนา 
ผู้เรียนต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ เรียนรู้
โดยผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติ
จริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลายสรุปองค์ความรู้และ
สามารถนำไปใช้ในสถานการณ์
ต่างๆได้เป็นอย่างดี 

๓8. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้เรียนรู้โดย
เชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้
และทักษะดา้นตา่งๆ  

ระดับ ๕  ระดับยอดเยี่ยม 
ผู้เรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป ได้เรียนรู้
โดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระการ
เรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ 
 
ระดับ ๔  ระดับดีเลิศ 
ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ – ๗๙ ได้เรียนรู้
โดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระการ
เรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ 

ระดับ ๓ ระดับดี 
ผู้เรียนร้อยละ ๖๐ – ๖๙ ได้เรียนรู้
โดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระการ
เรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ  
 
ระดับ ๒ ระดับปานกลาง 
ผู้เรียนร้อยละ ๕๐ – ๕๙ ได้เรียนรู้
โดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระการ
เรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ  
 
 

 
 



 

 ๗๑ 

มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งชี้ ตัวชี้วัด ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ (ต่อ) 
 

๑. จัดการเรียนรู้ผ่านระบบการคิดและ
ปฏิบัติจริง  และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ (ต่อ) 
   

๒0. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เป็นไปตามกระบวนการ Active 
Learning ที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียน
ทุกคนมีส่วนร่วมคิดและปฏิบัติ 
ตามความถนัดและความสนใจ
(ต่อ) 

๓8. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้เรียนรู้โดย
เชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้
และทักษะดา้นตา่งๆ (ต่อ) 

ระดับ ๑ ระดับกำลังพัฒนา 
ผู้เรียนต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ได้เรียนรู้
โดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระการ
เรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ 
 

39. ร้อยละของผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
การจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมสื่อ
การเรียนและอำนวยความสะดวก 
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้   

ระดับ ๕  ระดับยอดเยี่ยม 
ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป มีส่วน
ร่วมในการจัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อมสื่อการเรียนและ
อำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อ 
การเรียนรู้  

ระดับ ๔  ระดับดีเลิศ 
ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ – ๗๙ มีส่วน
ร่วมในการจัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อมสื่อการเรียนและ
อำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อ 
การเรียนรู้  

ระดับ ๓ ระดับดี 
ผู้เรียนร้อยละ ๖๐ – ๖๙ 
มีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อมสื่อการเรียนและ
อำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้  
 
 
 
 

 
 



 

 ๗๒ 

มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งชี้ ตัวช้ีวัด ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ (ต่อ) 
 

๑. จัดการเรียนรู้ผ่านระบบการคิดและ
ปฏิบัติจริง  และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ (ต่อ) 
   

๒0. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เป็นไปตามกระบวนการ Active 
Learning ที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียน
ทุกคนมีส่วนร่วมคิดและปฏิบัติ 
ตามความถนัดและความสนใจ
(ต่อ) 

39. ร้อยละของผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
การจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมสื่อ
การเรียนและอำนวยความสะดวก 
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ (ต่อ) 

ระดับ ๒ ระดับปานกลาง 
ผู้เรียนร้อยละ ๕๐ – ๕๙ 
มีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อมสื่อการเรียนและ
อำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้  

ระดับ ๑  กำลังพัฒนา 
ผู้เรียนต่ำกว่าร้อยละ ๕๐                
มีส่วนร่วม  ในการจัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อมสื่อการเรียนและ
อำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อ   
การเรียนรู้  

40. ร้อยละของผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้
กระบวนการวิจัยอยา่งเป็นรปูธรรมและ
ต่อเนื่อง  

ระดับ ๕  ระดับยอดเยีย่ม 
ผู้เรยีนร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป              
ได้เรียนรูโ้ดยใช้กระบวนการ 
วิจัยอย่างเป็นรูปธรรมและ
ต่อเนื่อง 

ระดับ ๔  ระดับดีเลิศ 
ผู้เรยีนร้อยละ ๗๐ – ๗๙ 
ได้เรียนรูโ้ดยใช้กระบวนการ 
วิจัยอย่างเป็นรูปธรรมและ
ต่อเนื่อง 

 ระดับ ๓ ระดับด ี
ผู้เรยีนร้อยละ ๖๐ – ๖๙ 
ได้เรียนรูโ้ดยใช้กระบวนการวิจัย
อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง  

 



 

 ๗๓ 

 

มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งชี้ ตัวชี้วัด ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ (ต่อ) 
 

๑. จัดการเรียนรู้ผ่านระบบการคิดและ
ปฏิบัติจริง  และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ (ต่อ) 

   

๒0. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เป็นไปตามกระบวนการ Active 
Learning ที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียน
ทุกคนมีส่วนร่วมคิดและปฏิบัติ 
ตามความถนัดและความสนใจ
(ต่อ) 

40. ร้อยละของผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้
กระบวนการวิจัยอยา่งเป็นรปูธรรมและ
ต่อเนื่อง (ต่อ) 

ระดับ ๒ ระดับปานกลาง 
ผู้เรยีนร้อยละ ๕๐ – ๕๙ 
ได้เรียนรูโ้ดยใช้กระบวนการวิจัย
อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง  

ระดับ ๑  ระดับกำลังพัฒนา 
ผู้เรยีนต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ 
ได้เรียนรูโ้ดยใช้กระบวนการ 
วิจัยอย่างเป็นรูปธรรมและ
ต่อเนื่อง 
 
 

๒1. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้
ผู้เรียนฝึกเป็นผูป้ระกอบการ และ
ทำธุรกิจพอเพียง ตามกระบวนการ 
Project-based Learning   

41. ร้อยละของครูจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียน ฝึกเป็นผู้ประกอบการ 
และทำธุรกิจพอเพียงตามกระบวนการ 
Project-based Learning  

ระดับ ๕  ระดับยอดเยีย่ม 
ผู้เรยีนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป                   
ทีแ่สดงเป็นผู้ประกอบการ               
และทำธุรกิจพอเพียง                    
ตามกระบวนการ  
Project – based Learning    
 

ระดับ ๔ ระดับดีเลิศ 
ผู้เรยีน ร้อยละ ๗๐ – ๗๙                  
ทีแ่สดงเป็นผู้ประกอบการ               
และทำธุรกิจพอเพียง                     
ตามกระบวนการ  
Project – based Learning 
 

 
 
 



 

 ๗๔ 

 

มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งชี้ ตัวชี้วัด ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ (ต่อ) 
 

๑. จัดการเรียนรู้ผ่านระบบการคิดและ
ปฏิบัติจริง  และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ (ต่อ) 

   

๒1. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้
ผู้เรียนฝึกเป็นผูป้ระกอบการ และ
ทำธุรกิจพอเพียง ตามกระบวนการ 
Project-based Learning (ต่อ)   

41. ร้อยละของครูจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียน ฝึกเป็นผู้ประกอบการ 
และทำธุรกิจพอเพียงตามกระบวนการ 
Project-based Learning (ต่อ) 

ระดับ ๓  ระดับด ี
ผู้เรยีนร้อยละ ๖๐ – ๖๙                   
ทีแ่สดงเป็นผู้ประกอบการ               
และทำธุรกิจพอเพียง                    
ตามกระบวนการ                     
Project – based Learning 
 

ระดับ ๒  ระดับปานกลาง 
ผู้เรยีนร้อยละ ๕๐ – ๕๙ ท่ี
แสดงเป็นผู้ประกอบการ                    
และทำธุรกิจพอเพียง                    
ตามกระบวนการ  
Project – based Learning 
 

ระดับ ๑  ระดับกำลังพัฒนา 
ผู้เรยีนต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ 
ทีแ่สดงเป็นผู้ประกอบการ  
และทำธุรกิจพอเพียง                    
ตามกระบวนการ 
Project – based Learning 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 ๗๕ 

มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งชี้ ตัวชี้วัด ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ (ต่อ) 
 

2. ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
 

๒2. ครูมีทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยี
ที่แสดงการใช้ตามแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้  
 

42. ร้อยละของครูมีทักษะการใช้สื่อ
เทคโนโลยี  ที่แสดงการใช้ตามแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้และมีการบันทึก
การใช้สื่อเป็นเชิงประจักษ์  

ระดับ ๕  ระดับยอดเยี่ยม 
ครูร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป มีทักษะการ
ใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีแสดงการใช้ 
ดำเนินงานตามแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และมีการ
บันทึกการใช้สื่อเป็นเชิงประจักษ์ 

ระดับ ๔ ระดับดีเลิศ 
ครูร้อยละ ๗๐ – ๗๙ มีทักษะการ
ใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีแสดงการใช้ 
ดำเนินงานตามแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และมีการ
บันทึกการใช้สื่อเป็นเชิงประจักษ์ 
ระดับ ๓  ระดับดี  
ครูร้อยละ ๖๐ – ๖๙ มีทักษะการ
ใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีแสดงการใช้ 
ดำเนินงานตามแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และมีการ
บันทึกการใช้สื่อเป็นเชิงประจักษ์ 
ระดับ ๒  ระดับปานกลาง  
ครูร้อยละ ๕๐ – ๕๙ มีทักษะการ
ใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีแสดงการใช้ 
ดำเนินงานตามแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และมีการ
บันทึกการใช้สื่อเป็นเชิงประจักษ์ 
ระดบั 1  ระดับกำลังพัฒนา 
ครูต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ มีทักษะการ
ใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีแสดงการใช้ 
ดำเนินงานตามแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และมีการ
บันทึกการใช้สื่อเป็นเชิงประจักษ์ 



 

 ๗๖ 

มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งชี้ ตัวช้ีวัด ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ (ต่อ) 
 

๓. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ๒3. ครบูริหารจัดการชั้นเรียน 
เชิงบวก  

๔3. ระดับความพึงพอใจต่อการ
บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกของ
ครูผู้สอน  
 
 

ระดับ ๕  ระดับยอดเยีย่ม   
ผู้นักเรยีนมีความพึงพอใจต่อ 
การบริหารจัดการชั้นเรยีนเชิง
บวก ในระดับมากทีสุ่ด                      
มีค่าเฉลีย่ตั้งแต่ ๔.๕0 – ๕.๐0    

ระดับ ๔  ระดับดีเลิศ 
ผู้นักเรยีนมีความพึงพอใจต่อ 
การบริหารจัดการชั้นเรยีน               
เชิงบวก ในระดับมาก  
มีค่าเฉลีย่ตั้งแต่ ๔.๐0 – ๔.49    

ระดับ ๓  ระดับดี   
ผู้นักเรยีนมีความพึงพอใจต่อการ
บริหารจดัการช้ันเรียนเชิงบวก 
ในระดับดี  มีคา่เฉลีย่ตั้งแต่  
๓.๐0 – ๓.๙9 

ระดับ ๒  ระดับปานกลาง   
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการ
บริหารจดัการช้ันเรียนเชิงบวก 
ในระดับน้อย  มีค่าเฉลี่ยตั้งแต ่              
๒.๐0 – ๒.๙9 

ระดับ ๑  ระดับกำลังพัฒนา   
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการ
บริหารจดัการช้ันเรียนเชิงบวก 
ในระดับน้อยท่ีสดุ มีค่าเฉลี่ย
ตั้งแต่  ๑.๐0 – ๑.๙9  



 

 ๗๗ 

มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งชี้ ตัวช้ีวัด ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   

๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ  และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

 

๒๔. ครตูรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มี
ประสิทธิภาพ โดยใช้เครื่องมือวัด
และประเมินผลที่เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมายในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามมาตรฐานการ
เรียนรู้  
 
  

๔๔. 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 
ครูต่ำกว่าร้อยละ ๕๐    
ที่ประเมินผู้เรียนจาก 
สภาพจริง 
 

 



 

 ๗๘ 

มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งชี้ ตัวช้ีวัด ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   

๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ  และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
(ต่อ) 

 

๒๔. ครตูรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มี
ประสิทธิภาพ โดยใช้เครื่องมือวัด
และประเมินผลที่เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมายในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ (ต่อ) 
 
  

๔๕. ร้อยละของครูมีการตรวจสอบ
และประเมินความรู้ความเข้าใจของ
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  

ระดับ ๕  ระดับยอดเยีย่ม 
ครูร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป มีขั้นตอน
ตรวจสอบและประเมินความรู้ 
ความเข้าใจของผู้เรียน 
อย่างเป็นระบบ  
 

ระดับ ๔  ระดับดีเลิศ 
ครูร้อยละ ๗๐ - ๗๙  มขีั้นตอน
ตรวจสอบและประเมินความรู้ 
ความเข้าใจของผู้เรียน 
อย่างเป็นระบบ 
 

ระดับ ๓  ระดับด ี
ครูร้อยละ ๖๐ – ๖๙  มีขั้นตอน
ตรวจสอบและประเมินความรู้ 
ความเข้าใจของผู้เรียน 
อย่างเป็นระบบ 
 

ระดับ ๒  ระดับปานกลาง 
ครูร้อยละ ๕๐ – ๕๙  มีขั้นตอน
ตรวจสอบและประเมินความรู้ 
ความเข้าใจของผู้เรียน 
อย่างเป็นระบบ  
 

ระดับ ๑ ระดับกำลังพัฒนา 
ครูต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ มขีั้นตอน
ตรวจสอบและประเมินความรู้ 
ความเข้าใจของผู้เรียน 
อย่างเป็นระบบ 

 
 



 

 ๗๙ 

มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งชี้ ตัวช้ีวัด ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   

๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ  และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
(ต่อ) 

 

๒๔. ครตูรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มี
ประสิทธิภาพ โดยใช้เครื่องมือวัด
และประเมินผลที่เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมายในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ (ต่อ) 
 
  

๔๖. ร้อยละของครูมีเครื่องมือวัดผล
ที่อิงมาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาและ
ตัวชี้วัด  
 
 
 
 
 
 

ระดับ ๕  ระดับยอดเยี่ยม 
ครูร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  มีเครื่องมือ
วัดผลการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้
ได้ตรงตามสภาพจริงอย่างสมดุล         
เชิงคุณภาพ และอิงมาตรฐานการ
เรียนรู้รายวิชาและตัวชีว้ัด 
  
ระดับ ๔  ระดับดีเลิศ 
ครูร้อยละ ๗๐ – ๗๙  มีเครื่องมือ
วัดผลการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้
ได้ตรงตามสภาพจริงอย่างสมดุล         
เชิงคุณภาพ และอิงมาตรฐานการ
เรียนรู้รายวิชาและตัวชีว้ัด  
 

ระดับ ๓  ระดับด ี
ครูร้อยละ ๖๐ - ๖๙  มีเครื่องมือ
วัดผลการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้
ได้ตรงตามสภาพจริงอย่างสมดุล          
เชิงคุณภาพ และอิงมาตรฐานการ
เรียนรู้รายวิชาและตัวชีว้ัด  
 
ระดับ ๒  ระดับปานกลาง 
ครูร้อยละ ๕๐ - ๖๙  มีเครื่องมือ
วัดผลการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้
ได้ตรงตามสภาพจริงอย่างสมดุล         
เชิงคุณภาพ และอิงมาตรฐานการ
เรียนรู้รายวิชาและตัวชีว้ัด  
 

ระดับ ๑  ระดับกำลังพัฒนา 
ครูต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ มีเครื่องมือ
วัดผลการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้
ได้ตรงตามสภาพจริงอย่างสมดุลเชิง
คุณภาพ และอิงมาตรฐานการเรียนรู้
รายวิชาและตัวชีว้ัด  

 

๗8 



 

 ๘๐ 

 

มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งชี้ ตัวช้ีวัด ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ (ต่อ) 
 

๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ (ต่อ) 

 

25. ครมูีการจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้บูรณาการ
ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ใน
ระดับชั้นเดียวกันและบูรณาการ
กับแหล่งเรียนรู้สถานประกอบการ
กลุ่มอาชีพอิสระของชุมชนท้องถิ่น 
(ต่อ)   

47. ร้อยละของครูจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้บูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ หรือสถานประกอบการ 
กลุ่มอาชีพอิสระ ชุมชนท้องถิ่น 
 
 

ระดับ ๕  ระดับยอดเยี่ยม 
ครูร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้บูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ หรือสถานประกอบการ กลุ่ม
อาชีพอิสระ ชุมชนท้องถิ่น 
 
ระดับ ๔  ระดับดีเลิศ 
ครูร้อยละ ๗๐ – ๗๙                    
จัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ
ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือ
สถานประกอบการ กลุ่มอาชีพอิสระ 
ชุมชนท้องถิ่น 
 
ระดับ ๓  ระดับด ี
ครูร้อยละ ๖๐ - ๖๙ จัดกจิกรรมการ
เรียนรู้บูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ หรือสถานประกอบการ กลุ่ม
อาชีพอิสระ ชุมชนท้องถิ่น 
 
ระดับ ๒  ระดับปานกลาง 
ครูร้อยละ ๕๐ – ๕๙ จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้บูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ หรือสถานประกอบการ กลุ่ม
อาชีพอิสระ ชุมชนท้องถิ่น 
 
ระดับ ๑  ระดับกำลังพัฒนา 
ครูต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ จัดกจิกรรมการ
เรียนรู้บูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ หรือสถานประกอบการ กลุ่ม
อาชีพอิสระ ชุมชนท้องถิ่น 

 



 

 ๘๑ 

 

มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งชี้ ตัวช้ีวัด ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ (ต่อ) 
 

๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ (ต่อ) 

 

25. ครมูีการจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้บูรณาการ
ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ใน
ระดับชั้นเดียวกันและบูรณาการ
กับแหล่งเรียนรู้สถานประกอบการ
กลุ่มอาชีพอิสระของชุมชนท้องถิ่น                              
(ต่อ)   

4๘. ร้อยละของครูที่สะท้อนผลการ
เรียนรู้ให้กับผู้เรียนและนำผลมา
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้  
 

ระดับ ๕  ระดับยอดเยี่ยม 
ครูร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป สะท้อนผล
การเรียนรู้ให้กับผู้เรียนและนำผล
มาพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 
 
ระดับ ๔  ระดับดีเลิศ 
ครูร้อยละ ๗๐ – ๗๙ สะท้อนผล
การเรียนรู้ให้กับผู้เรียนและนำผล
มาพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 
 
ระดับ ๓  ระดับดี 
ครูร้อยละ ๖๐ - ๖๙ สะท้อนผล
การเรียนรู้ให้กับผู้เรียนและนำผล
มาพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 
 
ระดับ ๒  ระดับปานกลาง 
ครูร้อยละ ๕๐ – ๕๙ สะท้อนผล
การเรียนรู้ให้กับผู้เรียนและนำผล
มาพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 
 
ระดับ ๑  ระดับกำลังพัฒนา 
ครูต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ สะท้อนผล
การเรียนรู้ให้กับผู้เรียนและนำผล
มาพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

 



 

 ๘๒ 

 

มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งชี้ ตัวช้ีวัด ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ (ต่อ) 
 

๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ (ต่อ) 

 

25. ครมูีการจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้บูรณาการ
ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ใน
ระดับชั้นเดียวกันและบูรณาการ
กับแหล่งเรียนรู้สถานประกอบการ
กลุ่มอาชีพอิสระของชุมชนท้องถิ่น                              
(ต่อ)   

4๙. ชุมชนมีส่วนรว่มแสดงความ
คิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนอย่างเป็นรูปธรรมและ
ต่อเนื่อง  
 
 

ระดับ ๕ ระดับยอดเยี่ยม 
ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น
หรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนอย่างเป็นรูปธรรม ร้อยละ ๘๐ 
ขึ้นไป 

ระดับ ๔  ระดับดีเลิศ 
ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น
หรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนอย่างเป็นรูปธรรม  
ร้อยละ ๗๐ - ๗๙  

ระดับ ๓  ระดับดี 
ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น
หรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนอย่างเป็นรูปธรรม 
 ร้อยละ ๖๐ – ๖๙  

ระดับ ๒  ระดับปานกลาง 
ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น
หรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนอย่างเป็นรูปธรรม  
ร้อยละ   ๕๐ – ๕๙  

ระดับ ๑ ระดับกำลังพัฒนา 
ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น
หรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนอย่างเป็นรูปธรรม ต่ำกว่า 
ร้อยละ ๕๐ 

 
 



 

 ๘๓ 

มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ตัวบ่งชี้ ตัวช้ีวัด ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ (ต่อ) 
 

๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ (ต่อ) 

 

26. ครูบันทึกผลการเรียนรู้และ
วิจัยในชั้นเรียนที่เป็นไปตามเกณฑ์
ของตัวชี้วัดรายวิชา ในแต่ละกลุ่ม
ศักยภาพของผู้เรียนที่นำผล
ย้อนกลับไปปรับปรุงพัฒนาผู้เรียน
เป็นรายบุคคล   

5๐. ร้อยละของครู มีการบันทึกผล
การเรียนรู้และวิจัย  ในชั้นเรียนที่
แสดงศักยภาพด้านความรู้ ทักษะ
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
เป็นไปตามเกณฑ์ของตัวชี้วัดรายวิชา
ในแต่ละกลุ่มศักยภาพของผู้เรียนที่
นำผลย้อนกลับไปปรับปรุงพัฒนา
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล   
 
 

ระดับ  ๕ ระดับยอดเยี่ยม 
ครูร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  ท่ีบันทึกผล
การให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน 
แต่ละกลุ่มศักยภาพและนำไป
พัฒนาผู้เรียน  

ระดับ ๔  ระดับดีเลิศ 
ครูร้อยละ ๗๐ - ๗๙ ท่ีบันทึกผล
การให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน 
แต่ละกลุ่มศักยภาพและนำไป
พัฒนาผู้เรียน 

ระดับ ๓  ระดับดี 
ครูร้อยละ ๖๐ – ๖๙ ท่ีบันทึกผล
การให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน 
แต่ละกลุ่มศักยภาพและนำไป
พัฒนาผู้เรียน 

ระดับ ๒ ระดับปานกลาง 
ครูร้อยละ ๕๐ – ๕๙ ท่ีบันทึกผล
การให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน 
แต่ละกลุ่มศักยภาพและนำไป
พัฒนาผู้เรียน 

ระดับ ๑ ระดับกำลังพัฒนา 
ครูต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ ท่ีบันทึกผล
การให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน 
แต่ละกลุ่มศักยภาพและนำไป
พัฒนาผู้เรียน 
 

       
  



 

 ๘๔ 

  
 
 
 สรุป   
   1. มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสตรีสิริเกศ ปี 2562  มี  ๓  มาตรฐาน  ประเด็นพิจารณา  ๒๑  ข้อ 26  ตัวบ่งชี้  ๕๐  ตัวชี้วัด    
    มาตรฐานที่  1  คุณภาพผู้เรียน          ประเด็นพิจารณาหลักมี  2 ประเด็น       มีประเด็นย่อย 10 ประเด็น     
    มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ   ประเด็นพิจาณาหลักมี  6  ประเด็น   
    มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ      ประเด็นพิจาณาหลักมี  5  ประเด็น   
 
   2. การให้ระดับคุณภาพในแต่ละมาตรฐานประเมินภาพรวม  โดยมีระดับคุณภาพ 5  ระดับดังนี้    

              ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม      เทียบร้อยละ  80 ขึ้นไป   
        ระดับคุณภาพ ดีเลิศ       เทียบร้อยละ  70 – 79    
        ระดับคุณภาพ ดี        เทียบร้อยละ  60 – 69    
        ระดับคุณภาพ ปานกลาง      เทียบร้อยละ  50 – 59    
        ระดับคุณภาพ กำลังพัฒนา    เทียบต่ำกว่าร้อยละ  50  
   
 
 



๘๕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



๘๖ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ➢   วิสัยทัศน์ พันธกิจ  เป้าประสงค์   
        ➢    อัตลักษณ์   วัฒนธรรมของโรงเรียน  เอกลักษณ์ความเป็นเลิศ   
         ปรัชญาของโรงเรียน  คำขวัญของโรงเรียน   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 



๘๗ 
 

 
 

 

 “โรงเรียนสตรีสิริเกศเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาไทย ๔.๐  ระดับมาตรฐานสากล 
 บนวิถีความพอเพียงอย่างยั่งยืน”   

 

 

 
 

๑. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนใหเ้ปน็บุคคลแห่งศตวรรษที ่ ๒๑ บนวิถคีวามพอเพียง   
 ๒.  พัฒนาครแูละบคุลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑    
 ๓.  พัฒนาหลักสตูรสถานศกึษารองรับกลุม่ศักยภาพผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ ๒๑    
 ๔.  สนับสนุน  ส่งเสริม  การบรหิารจดัการดว้ยระบบคณุภาพ 
 ๕.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาคประชาชน สนบัสนนุ  สง่เสรมิการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

     วิถีชุมชนทีน่้อมนำศาสตร์พระราชาเปน็หลักการดำเนินชวีติ 
 
 
 
 

 
 

๑. ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้และและนวัตกรรม  มีทักษะชีวิตและการทำงาน มีทักษะ
วิเคราะห์สื่อเทคโนโลยีและประเมินสารสนเทศ  ที่มีคุณลักษณะนิสัย  ความรู้และมี
ความเท่าทัน ปรับตัวได้ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกของแห่งความเป็นศตวรรษที่  
๒๑    

๒. ครูมีศักยภาพและจรรยาบรรณทางวิชาชีพครู  มีทักษะการจัดกะบวนการ Active  
Learning  และสะท้อนผลการวัดประเมินผลตามสภาพจริงอย่างสมดุลเชิงคุณภาพ   

๓. โรงเรียนมีแผนการเรียนรองรับกลุ่มศักยภาพผู้เรียนมีระบบการวางเส้นทางการศึกษา
ต่อสู่การประกอบอาชีพของผู้เรียน และมีแหล่งเรียนรู้  สถานที่ฝึกประสบการณ์  มี
ระบบสื่อเทคโนโลยีการเข้าถึงองค์ความรู้ รองรับการพัฒนากลุ่มศักยภาพของผู้เรียน   

๔. โรงเรียนมีผลการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานการ
บริหารจัดการคุณภาพ    

๕. โรงเรียนมีภาค ีเครือข่าย ความร่วมมือ ของสถาบันการศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ 
และมีองค์กรชุมชนสถานประกอบการ  อย่างมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  และดำรงไว้ซึ่ง
เอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทย   
 

วิสัยทัศน์โรงเรียน 
 

พันธกิจ 
 

เป้าประสงค ์



๘๘ 
 

 
 
 
 

“ปัญญาดี   มีมารยาทงาม   สมนามพระราชทาน” 
 
 
 
 
 

“ครูอบรมสัง่สอนศิษย์ด้วยความรักเมตตา” 
 
 
 
 

 
“ โรงเรียนมาตรฐานสากล ” 

 
 
 
 

 

“ปญญา  นรานํ  สิริ แปลว่า  ปัญญาเป็นสิริ คือมิ่งขวัญของคนทั้งหลาย”   

 
 

อัตลักษณ์  

เอกลักษณ์ความเป็น
เลิศ   

วัฒนธรรมของโรงเรียน  

ปรัชญาของโรงเรียน 



๘๙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ➢   กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
➢  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

   เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษา 
          ขั้นพื้นฐาน  และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ   

➢     ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
  เรื่อง  แนวปฏิบัติการดำเนินงานประกันคณุภาพการศึกษา  
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561    

   

ภาคผนวก ข 
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๑๐๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             คำสั่งโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
 ➢   คำสั่งที่ 176/2564   

   เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาระบบประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 
        สถานศึกษาโรงเรียนสตรีสิรเิกศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖4 

 ➢   คำสั่งที่ 177/2564   

    เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการศึกษาและ 
                     กำหนดค่าเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษา  โรงเรยีนสตรสีิริเกศ   
        ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖4 
 

ภาคผนวก ค 
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๑๐๗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ➢ คณะกรรมการจัดทำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 



๑๐๘ 
 

คณะกรรมการจัดทำ 
 

คณะกรรมการที่ปรึกษา 

๑. นายสมศักดิ์  นันทวิสิทธิ์   ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ 

๒. นายเทพปทาน  สีแก้ว  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 

3. นายนิธิศ  สายเชื้อ   รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป   

4. นายปกิรนัน  นามจันทรา  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

5. นายทศวัฒน์  โพธิ์ชัย    รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 

คณะกรรมการดำเนินงาน 

๑. นางกิ่งแก้ว  แดงงาม   ประธานกรรมการ 

2. นางเทพา  สระแก้ว  รองประธานกรรมการ 

3. นางสาวสุภัทรา  ชูสาย  กรรมการ 

4. นางสาวอารยา  โพธิสาร  กรรมการและผู้เลขานุการ 




