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ค าน า 

 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นกระบวนการที่สร้างความมั่นใจแก่ทุกฝ่ายว่า การจัด  
การศึกษาทุกระดับมีคุณภาพและจะคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  จึงให้มีการปฏิรูประบบ 
การประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา  โดยมีนโยบายปรับปรุงมาตรฐานและตัวชี้วัดให้มี จ านวน 
น้อยลง  กระชับ  และสะท้อนถึงคุณภาพอย่างแท้จริง  เน้นการประเมินตามสภาพจริง  ไม่ยุ่งยาก  สร้าง 
มาตรฐานระบบการประเมิน  เพ่ือลดภาระการจัดเก็บข้อมูล  ลดการจัดท าเอกสารที่ใช้ในการประเมิน  รวมทั้ง 
พัฒนาผู้ประเมินภายในให้มีมาตรฐาน  มีความน่าเชื่อถือ  สามารถให้ค าชี้แนะและให้ค าปรึกษาแก่สถานศึกษา 
ได้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ปรับใหม่จึงมีจ านวนไม่มาก  แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของ 
สถานศึกษาจะเน้นการเก็บข้อมูลในเชิงคุณภาพตามบริบทของสถานศึกษา  ไม่เพ่ิมภาระการจัดท าเอกสารให้ 
สถานศึกษา  ปรับกระบวนทัศน์ในการประเมินที่มีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาบนพ้ืนฐานบริบทของสถานศึกษา  
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาทุนมนุษย์และเป็นเป้าหมายส าคัญที่สุด    
ที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายทุกคนในสถานศึกษาต้องรับรู้  และปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบให้บรรลุถึง 
เป้าหมาย คือ มาตรฐานที่สถานศึกษาก าหนดและร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาที่เกิดขึ้น  เอกสาร   
เล่มนี้จัดท าข้ึนตามกรอบนโยบายปฏิรูประบบการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  เพ่ือ 
ใช้เป็นแนวทางด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  และเตรียมการส าหรับการประเมิน 
คุณภาพภายนอกตามกรอบมาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ซึ่งจะท าให้เกิดความมั่นใจว่า 
การจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพ  ได้มาตรฐาน  และคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานจากการด าเนินงาน 
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของ 
โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 

  ทั้งนี้ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดท าเอกสารเล่มนี้ให้สมบรูณ์  
สามารถน าไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป     
   
                        

งานแผนงานและงานประกันคุณภาพการศึกษา  
โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 
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แนวทางการพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพ การศึกษาภายในสถานศึกษา  3 
การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน  

           ของโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา       6 
  
การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน      ๑๗  
 มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ     ๓๒ 
 มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ๔๕ 
ตัวอย่างเครื่องมือการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน     ๕๗ 
 มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน       
 มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
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แนวทางการพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพ การศึกษาภายในสถานศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการ  ประกันคุณภาพการศึกษา 

ปรับเปลี่ยนระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยให้มีการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพ
ภายนอกตามแนวคิดหลักการว่า สถานศึกษาสามารถออกแบบระบบการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสม 
เป็นไปได้และสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาได้ด้วยตนเองการประเมินคุณภาพภายนอกเป็นการยืนยัน
ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ผลที่ได้จากการประกันคุณภาพภายในและการประเมิน
คุณภาพภายนอกนั้น จะต้องสามารถน าไปใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาได้ด้วย รายละเอียดการ
จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๖๑ ประกอบด้วย 

๑. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๒. จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
๓. ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
๔. ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
๕. ติดตามผลการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
๖. รายงานผลการประเมินตนเอง 
รายละเอียดแต่ละเรื่องสรุปดังนี้ 
 

1. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
สถานศึกษาประกาศใช้มาตรฐานและเป้าหมายการด าเนินงาน ตามมาตรฐานการศึกษาให้ครอบคลุม

ทุกระดับการศึกษาที่สถานศึกษาจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา เป็นไปได้ในการปฏิบัติ
จริง ด้วยการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับครู บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา ตัวแทนผู้ปกครอง ชุมชน 
และผู้เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ ด าเนินการวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา จุดเน้น บริบท ความ
ต้องการ ทิศทางการจัดการศึกษาอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา น ามาก าหนดเป็นมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาและประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา ทั้งนี้สถานศึกษาสามารถก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
เพ่ิมเติมได้พิจารณาก าหนดเป้าหมายความส าเร็จทั้งเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพในปีการศึกษาปัจจุบันโดยใช้
ข้อมูลสารสนเทศผลการด าเนินงานของปีการศึกษาที่ผ่านมาอย่างเหมาะสมและเป็นไปได้ 
 
2. จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
  แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ต้องสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็น
ของสถานศึกษาและมีการจัดท าอย่างเป็นระบบ สถานศึกษาต้องจัดท าแผน ๒ ประเภท ดังนี้  

๑) แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เป็นแผนระยะกลาง๓ – ๕ ปีโดยสถานศึกษา 
สามารถน าแนวคิดการบริหารเชิงกลยุทธ์มาใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ด้วยการวิเคราะห์จุด
แข็ง จุดอ่อนของปัจจัย ภายในสถานศึกษา วิเคราะห์โอกาส และอุปสรรคของปัจจัยภายนอกสถานศึกษา 
ประเมินสถานภาพของสถานศึกษา ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ก าหนดกรอบกลยุทธ์/กลยุทธ์การ
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พัฒนา ก าหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรมรองรับพร้อมประมาณการงบประมาณ ทรัพยากรที่ใช้สนับสนุนการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา 

๒)แผนปฏิบัติการประจ าปี (Action Plan) เป็นการน าแผนพัฒนาการ จัดการศึกษาไปสู  ่การปฏิบัติ
ด้วยการวิเคราะห์ทิศทางการจัดการศึกษาของสถานศึกษา วิเคราะห์ประมาณการงบประมาณรายรับ รายจ่าย 
จัดล าดับความส าคัญของโครงการ พร้อมกับจัดท ารายละเอียดของโครงการ กิจกรรม ที่ครอบคลุมมาตรฐาน
ของสถานศึกษาด้านคุณภาพของผู้เรียน กระบวนการบริหารและจัดการ กระบวนการจัดประสบการณ์/จัดการ
เรียนการสอน นโยบาย และจุดเน้นของหน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือให้การด าเนินงานของสถานศึกษาบรรลุ 
ตามวิสัยทัศน์ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือ ปรับปรุงจุดอ่อนของ
สถานศึกษา ทั้งนี้สถานศึกษาต้องน าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าของสถานศึกษา 
เสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบก่อนน าไปใช้จริง 
 
3. ด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุตามมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนดนั้นสถานศึกษาต้องมีระบบกลไกการ
บริหารและจัดการที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละสถานศึกษา ไม่เป็นภาระกับครูหรือผู้เกี่ยวข้องมากเกินไป 
สถานศึกษาต้องด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีมีการก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของแผนงานโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
บรรลุเป้าหมายระดับใด โดยสามารถใช้แนวคิด ทฤษฎีหรือผลงานวิจัยที่เน้นความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้อง 
ทุกฝ่าย เช่น การบริหารเชิงระบบ (System Approach) การใช้วงจรการพัฒนา คุณภาพ (PDCA) การบริหาร
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based Management) การบริหารแบบมุ่งสัมฤทธิ์ (Total Quality 
Management) การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (Quality System Management) การใช้ห่วงโซ่
คุณภาพ (Chain of quality) เป็นต้น หรือสถานศกึษาสามารถสร้าง และพัฒนารูปแบบการบริหารและจัดการ
ของตนเองก็ได้นอกจากนี้สถานศึกษาควรจัดระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบพัฒนาวิชาการ ระบบพัฒนาครู
และบุคลากรระบบการจัดการสภาพแวดล้อม ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศระบบการนิเทศภายใน ระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นต้น ซึ่งเป้าหมายส าคัญ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา คือ 
วัฒนธรรมคุณภาพท่ีเกิดข้ึนในสถานศึกษา 
 
4. ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
 การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเป็นระบบและกลไก ในการ
ควบคุม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ด าเนินงานอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่องถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการ กระท าโดยบุคลากรในหน่วยงานหรือผู้ที่
เกี่ยวข้อง สถานศึกษาต้องให้ความส าคัญกับการประเมินเชิงคุณภาพที่สะท้อน  จุดเด่น และจุดควรพัฒนาที่
เกิดข้ึนจากการการด าเนินงาน ผสมผสานกับการประเมินเชิงปริมาณควบคู่กันไป สถานศึกษาต้องก าหนดหรือ
มอบหมายผู้รับผิดชอบในการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร
ในสถานศึกษาตามบทบาทและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและระดับสถานศึกษาให้ชัดเจน วิเคราะห์มาตรฐาน
และเป้าหมายตามมาตรฐาน การศึกษาของสถานศึกษาท่ีประกาศใช้ก าหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและ 
เครื่องมือที่หลากหลายและเหมาะสม ด าเนินการประเมินผลและตรวจสอบ  คุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง พร้อมทั้งสรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา เพ่ือน าผลการประเมินคุณภาพภายในไปจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
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ต่อไป 
 
5. ติดตามผลการด าเนินการให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 เป็นการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีของ
สถานศึกษา เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์ไปใช้ปรับปรุงหรือพัฒนาการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาประเด็นที่สถานศึกษาติดตามผล ได้แก่ กระบวนการบริหารจัดการศึกษาของ 
สถานศึกษา เช่น การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้การจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้การพัฒนาบุคลากร กระบวนการบริหารและจัดการ การจัด
สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้เป็นต้น และการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษาว่า
ด าเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ก าหนดหรือไม่ อย่างไร สถานศึกษาสามารถติดตามผล
ระหว่างและเมื่อเสร็จสิ้นการด าเนินงานก็ได้สถานศึกษาควรก าหนดผู้รับผิดชอบในการติดตามผล ก าหนด
ปฏิทินปฏิบัติงานติดตามผล วิเคราะห์และก าหนดกรอบพร้อมกับสร้างเครื่องมือติดตามผลจัดท าระบบข้อมูล
สารสนเทศ และรายงานผลการติดตามอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
6. จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง 
  รายงานผลการประเมินตนเอง (Self - Assessment Report : SAR) ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาที่ดีต้องสะท้อนคุณภาพของผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา สถานศึกษาต้องน า
ผลการประเมินคุณภาพภายในมาจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง โดยรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ 
ข้อมูลทั่วไปและผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละมาตรฐานไปจัดท ารายงานผล
การประเมินตนเองตามรูปแบบรายงานที่สถานศึกษาก าหนด อาจเสนอเป็นความเรียง การบรรยายประกอบ
แผนภูมิรูปภาพหรือกราฟ ฯลฯ 
ตามบริบทของสถานศึกษา โดยใช้ภาษาท่ีอ่านเข้าใจง่าย กระชับ ชัดเจน น าเสนอ ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ สาระส าคัญรายงานผลการประเมินตนเอง แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
และส่วนที่ ๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โดยแต่ละมาตรฐานน าเสนอ ใน ๓ ประเด็น คือ 
๑) คุณภาพในแต่ละมาตรฐานอยู่ในระดับใด ๒) มีหลักฐานในการอ้างอิงผลการ ประเมินตามประเด็นพิจารณา
ของแต่ละมาตรฐานอย่างไร ๓) สถานศึกษาจะมีกระบวนการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้อย่างไร สถานศึกษาอาจแนบภาคผนวกที่น าเสนอหลักฐานข้อมูลส าคัญหรือ
เอกสารอ้างอิงต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสม น าเสนอรายงานผลการประเมินตนเองต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบ และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่
ก ากับดูแลเป็นประจ าทุกปีเผยแพร่รายงานต่อสาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเตรียมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกต่อไป  ทั้งนี้สถานศึกษาแต่ละแห่งและหน่วยงานต้นสังกัด ต้องน าข้อมูลจาก รายงานผลการ
ประเมินตนเองและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ไปใช้ปรับปรุงหรือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้มี
คุณภาพและต่อเนื่อง ยั่งยืนต่อไป 
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การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ของโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 
  
            ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และกระทรวงศึกษาธิการมีการ
ประกาศ ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ศูนย์ การศึกษาพิเศษ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561  ส าหรับให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทาง
ด าเนินงานเพ่ือ การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและเตรียมการส าหรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก ซึ่งจะท าให้ เกิดความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่าการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพ 
ได้มาตรฐาน และคง รักษาไว้ซึ่งมาตรฐานจากการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  การ
พัฒนามาตรฐานการศึกษา มีแนวคิดว่าต้องเป็นมาตรฐานที่สถานศึกษาปฏิบัติได้จริงประเมินได้ จริง กระชับ
และจ านวนน้อย แต่สามารถสะท้อนบริบทของสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาได้จริง ข้อมูลที่ ได้เกิด
ประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาทุกระดับ ตั้งแต่ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับ หน่วยงาน
ต้นสังกัด และระดับชาติ ดังนั้น การก าหนดมาตรฐานการศึกษาจึงเน้นที่คุณภาพผู้เรียน คุณภาพ ผู้บริหาร
สถานศึกษา และคุณภาพครู มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ และข้อก าหนดใน กฎกระทรวงการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  

มาตรฐานการศึกษาในแต่ละระดับ ก าหนดเกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐานมี 5 ระดับ    
ระดับ  1  ก าลังพัฒนา     
ระดับ  2  ระดับปานกลาง      
ระดับ  3 ระดับดี   
ระดับ  4 ระดับดีเลิศ  
ระดับ  5 ระดับยอดเยี่ยม   

  
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน              

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561 มีจ านวน  3   มาตรฐาน ได้แก่  
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้  
 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  



7 
 

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ 
คิดเห็น และแก้ปัญหา  

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก

กลุ่มเป้าหมาย  
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
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ประกาศโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

............................................................................... 
สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๙(๓)  

ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักท่ีส าคัญข้อหนึ่ง คือ มีการก าหนด 
มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา    โดยมาตรา ๓๑ 
ให้กระทรวงศึกษาธิการมีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ก าหนดนโยบาย แผน 
และมาตรฐานการศึกษา และมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา   จัดให้มีระบบประกัน
คุณภาพ ภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่ง  ของการบริหารการศึกษาที่
ต้อง ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการ
ประกัน คุณภาพภายนอก  

ดังนั้น โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา จึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา    เพ่ือ
สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังมี
รายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้  

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
   
 

 
(นายสุทน  ทับจาก) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 
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มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑  
มีจ านวน ๓ มาตรฐาน ดังนี้  
 มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
   ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   ๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญแต่ละมาตรฐานมี
รายละเอียด  ดังนี้ 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
 ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ๑)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
  ๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
  ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
  ๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  ๖)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 ๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
  ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  ๔)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ๒.๑  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 ๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 ๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 ๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 ๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 ๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 



11 
 

 
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 ๓.๒  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 ๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 ๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

การก าหนดค่าเป้าหมาย แนบท้ายประกาศโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 
เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
.................................................................................................. 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย
มาตรฐาน/ 
ประเด็นการ
พิจารณา 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ระดับ ๔ ดีเลิศ 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ดีเลิศ 
     ๑. ผู้เรียนบันทึกการอ่าน เขียน การสื่อสาร ในสมุดสื่อใยรัก  
     ๒. ผู้เรียนผ่านการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์  
     ๓. ผู้เรียนผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนด้านความสามารถในการสื่อสาร  
     ๔. ผู้เรียนสามารถน าเสนอชิ้นงานและตอบค าถามเก่ียวกับชิ้นงานได้  

ร้อยละ 90 

๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 

ดีเลิศ 

    ๑. ผู้เรียนผ่านการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์  
    ๒. ผู้เรียนผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการคิด  
    ๓. ผู้เรียน สามารถน าเสนอชิ้นงานและตอบค าถามเก่ียวกับชั้นงาน  ในการประเมินผล 
        การน าเสนอชิ้นงาน     
    ๔. ผู้เรียนผ่านกิจกรรมส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ค่ายวิทยาศาสตร์- 
        คณิตศาสตร์ ด้านภาษาไทย  ด้านภาษาต่างประเทศ  ด้านสังคมศึกษา ศาสนา และ 
        วัฒนธรรม กิจกรรมกีฬา นันทนาการสืบสานต านานศิลป์   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ร้อยละ 90 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดีเลิศ 
        ผู้เรียนผ่านการท าชิ้นงาน โครงงาน ในรายวิชา ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้หรือรายวิชา 
        การสื่อสารและการน าเสนอ (IS) ที่สามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ขั้นตอนการ 
        ท างาน และปัญหาอุปสรรคของการท างานได้ 
 
 

ร้อยละ 90 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย
มาตรฐาน/ 
ประเด็นการ
พิจารณา 

๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร          ดีเลิศ 
        ผู้เรียนผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการใช้ 
        เทคโนโลยี และการสื่อสาร 

ร้อยละ 90 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ระดับ ๔ ดีเลิศ 
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา                 ดีเลิศ 

1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามเป้าหมายของ
โรงเรียนที่ก าหนดไว้ มีระดับผลการเรียน ๒.๕ ขึ้นไป 

2. ผู้เรียนผ่านกิจกรรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ร้อยละ ๗๐ 

๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ดีเลิศ 

           ผู้เรียนผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมทักษะอาชีพ 
กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมชุมนุมและมีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  

ร้อยละ 90 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
๑)มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ดีเลิศ 

1. ผู้เรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
2. ผู้เรียนผ่านโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ 
3. ผู้เรียนผ่านการท าโครงงานคุณธรรม 
4. ผู้เรียนผ่านกิจกรรมบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง  

ร้อยละ 90 

๒)มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย  ดีเลิศ 

     ๑. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันส าคัญ กิจกรรมตามวัฒนธรรม ประเพณี ของ
ท้องถิ่น การละเล่นพ้ืนบ้านมังคละเภรี และกิจกรรมกีฬา นันทนาการสืบสานต านานศิลป์ 
     ๒. ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
     ๓. ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักและภูมิใจในประเพณี วัฒนธรรมและ
ท้องถิ่น ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
 
 
 
 

ร้อยละ 90 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย
มาตรฐาน/ 

การพิจารณา 
๓)มีการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดีเลิศ 
      ๑. ผู้เรียนมีพฤติกรรมยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลอย่างมี
ความสุขยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง จากกิจกรรม/โครงการต่างๆ 
      ๒. ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ และ
เป็นพลโลกที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

ร้อยละ 90 

๔)มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ดีเลิศ 
1. ผู้เรียนมีน้ าหนัก  ส่วนสูง และพัฒนาการทางร่างกายเจริญเติบโตตามเกณฑ์

มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  
ร้อยละ 90 

๔)มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ดีเลิศ 
2. ผู้เรียนมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมพลศึกษา หรือส านักงาน 

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)   
3. ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรู้ ความเข้าใจ และหลีกเลี่ยงจากสิ่งมอม 

เมา ปัญหาทางเพศ การทะเลาะวิวาท และอบายมุขทุกชนิด ป้องกันตนเองจากภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

4. ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกในการด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมี 
จิตสาธารณะ ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
     ๕. ผู้เรียนผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิตตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

ร้อยละ 90 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ดีเลิศ 

2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ดีเลิศ 

      โรงเรียนมแีผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา  

 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 

      ๑. โรงเรียนมีการบรหิารจัดการสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ มีแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และน าแผนไปปฏิบัติ มีรูปแบบกระบวนการบริหารที่ชัดเจน  
       ๒. โรงเรียนมีการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีรูปแบบ
การวัดและประเมินผลที่ชัดเจน 
       ๓. โรงเรียนมีระบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมและมี
ประสิทธิภาพ 

 



15 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย
มาตรฐาน/ 
ประเด็นการ
พิจารณา 

๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ 

        ๑. โรงเรียนมีการประเมินหลักสูตร เพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
        ๒. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสามารถตรวจสอบได้ 

 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ 

       ๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง   
       ๒. ครแูละบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม และปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
       ๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีแผนการสอนการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อ 
การเรียนการสอนและจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยสอดคล้องกับหลักสูตร
สถานศึกษา 

  

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ดีเลิศ 
๑. ครูและผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวกในการจัดการเรียน 

การสอน  
       ๒. จ านวนแหล่งเรียนรู้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ได้มาตรฐาน   

  

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

ดีเลิศ 

        ๑. โรงเรียนมชี่องทางประชาสัมพันธ์ข่าวสารหลากหลาย 
        ๒. โรงเรียนมีห้องเรียนคอมพิวเตอร์และห้องปฏิบัติการต่างๆ 
        ๓. โรงเรียนมีการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูลที่เอ้ือต่อบุคลากร และ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
        ๔. มีการจัดท าแผนภูมิโครงการบริหารโรงเรียน 
        ๕. แผนปฏิบัติการ 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย
มาตรฐาน/ 
ประเด็นการ
พิจารณา 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 

ดีเลิศ 

๑. วิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคลและน าผลการวิเคราะห์มาใช้ใน 
การออกแบบการจัดการเรียนรู้และจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษา 
       ๒. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่เน้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ 
และการปฏิบัติจริงผ่านโครงงาน กิจกรรม และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
       ๓. ครูทุกคนจัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นการฝึกปฏิบัติจริง 

ร้อยละ 90 

๓.๒ ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ 
       ๑. ครูมีการใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
       ๒. ครใูช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ 
       ๓) ครใูช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ภูมิปัญญาท้องถิ่นบูรณาการ 
ในการจัดการเรียนการสอน เอ้ือต่อการเรียนรู้ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง 

ร้อยละ 90 

๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 
       ๑) ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียน  โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกเพ่ือให้เด็กรักครู 
ครูรักเด็ก เด็กรักเด็ก 
       ๒) ครมูีการบริหารจัดการชั้นเรียน  โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกเพ่ือให้เด็ก
สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
       ๓) ครมูีการบริหารจัดการชั้นเรียน  โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกเพ่ือให้เด็กรัก
การเรียนรู้ 

ร้อยละ 90 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ดีเลิศ 
       ๑) ครมูีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
       ๒) ครมูีการใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการ
จัดการเรียนรู้     
       ๓) ครมูีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ 
 
 
 

ร้อยละ 90 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย
มาตรฐาน/ 
ประเด็นการ
พิจารณา 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู ้

ดีเลิศ 

       ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ 90 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 
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การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
ค าอธิบาย 
    ผลการเรียนรู้ที่เป็นคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ประกอบด้วยความสามารถใน 

การอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ การคิดประเภทต่างๆ การสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร การมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่อ 

วิชาชีพ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ที่เป็นค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ความภูมิใจในท้องถิ่น 

และความเป็นไทยการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย รวมทั้งสุขภาวะทางร่างกาย 

และจิตสังคม 
ประเด็นพิจารณา ๑.๑   ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

๑.๑.๑  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  
ค าอธิบาย  
  ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
ในแต่ละระดับชั้น  
ประเด็นพิจารณา ๑.๑.๑.๑   มีความสามารถในการอ่าน และการเขียนสื่อสารภาษาไทย  
ค าอธิบาย  ผู้เรียนสามารถอ่านและเขียนได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์การอ่านและเขียนสื่อสาร ได้
อย่างเหมาะสมตามระดับชั้น  
วิธีการรวบรวมข้อมูล  

๑. สังเกตพฤติกรรมต่างๆ ของนักเรียน  
๒. การตรวจผลงานนักเรียน เช่น บันทึกการอ่าน ผลงาน/ชิ้นงานที่เกิดจากการอ่าน และโครงการส่งเสริม

การอ่าน การบันทึกในสมุดสื่อใยรัก  
๓. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ด้าน การอ่าน  

การเขียนสื่อสารภาษาไทย  
แหล่งข้อมูล  

๑.  แบบสรุปผลการประเมินความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียน  
๒.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาไทย  
๓.  โครงการพัฒนาพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านภาษาไทยภาษาไทย  
๔. โครงการส่งเสริมการอ่าน การเขียน ด้านภาษาไทย 
๕.  กิจกรรมสมุดสื่อใยรัก  
๖. กิจกรรมถอดบทเรียน 

      ๗. นักเรียน 
 
ประเด็นการตรวจสอบ  



19 
 

๑. ความสามารถในการอ่านตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนดในแต่ละระดับชั้น  
๒. ความสามารถในการเขยีนสื่อสารตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดในแต่ละระดับชั้น 
 

ระดับคุณภาพ 
 

ระดับ คุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
๕ ยอดเยี่ยม นักเรียนร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป   มีความสามารถในการอ่าน และเขียนสื่อสารภาษาไทยได้

เหมาะสมตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้นในระดับดี   
๔ ดีเลิศ นักเรียนร้อยละ ๘๐ – ๘๙.๙๙  มีความสามารถในการอ่าน และเขียนสื่อสารภาษาไทย

ได้เหมาะสมตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้นในระดับดี   
๓ ดี นักเรียนร้อยละ ๗๐ – ๗๙.๙๙  มีความสามารถในการอ่าน และเขียนสื่อสารภาษาไทย

ได้เหมาะสมตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้นในระดับดี   
 ปานกลาง นักเรียนร้อยละ ๖๐ – ๖๙.๙๙  มีความสามารถในการอ่าน และเขียนสื่อสารภาษาไทย

ได้เหมาะสมตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้นในระดับดี   
๑ ก าลังพัฒนา นักเรียนต่ าว่าร้อยละ ๖๐  มีความสามารถในการอ่าน และเขียนสื่อสารภาษาไทยได้

เหมาะสมตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้นในระดับดี   
 

ประเด็นพิจารณา ๑.๑.๑.๒ ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ  
ค าอธิบาย  ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เหมาะสมตามระดับชั้น  
วิธีการรวบรวมข้อมูล  

๑. สังเกตพฤติกรรมต่างๆ ของนักเรียน  
๒. การตรวจผลงานนักเรียน  
๓. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ด้าน การสื่อสาร

ภาษาอังกฤษ  
แหล่งข้อมูล  

๑. แบบสรุปผลการประเมินความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียน  
๒. ผลสัมฤทธิ์ทางเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ  
๓. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านภาษาอังกฤษ 
๔.  กิจกรรมวันคริสมาสต์  
๕. นักเรียน  

ประเด็นการตรวจสอบ  
๑. ผู้เรียนมีความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษตามระดับชั้น  
๒. ผู้เรียนมีความสามารถในการพูดสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษตามระดับชั้น 
 

ระดับคุณภาพ 
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ระดับ คุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
๕ ยอดเยี่ยม นักเรียนร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป   มีความสามารถในการอ่าน และเขียนสื่อสารภาษาอังกฤษ

ได้เหมาะสมตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้นในระดับดี   
๔ ดีเลิศ นักเรียนร้อยละ ๘๐ – ๘๙.๙๙  มีความสามารถในการอ่าน และเขียนสื่อสาร

ภาษาอังกฤษได้เหมาะสมตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้นในระดับดี   
๓ ดี นักเรียนร้อยละ ๗๐ – ๗๙.๙๙  มีความสามารถในการอ่าน และเขียนสื่อสาร

ภาษาอังกฤษได้เหมาะสมตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้นในระดับดี   
๒ ปานกลาง นักเรียนร้อยละ ๖๐ – ๖๙.๙๙  มีความสามารถในการอ่าน และเขียนสื่อสาร

ภาษาอังกฤษได้เหมาะสมตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้นในระดับดี   
๑ ก าลังพัฒนา นักเรียนต่ าว่าร้อยละ ๖๐  มีความสามารถในการอ่าน และเขียนสื่อสารภาษาอังกฤษได้

เหมาะสมตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้นในระดับดี   

 
ประเด็นพิจารณา ๑.๑.๑.๓   ความสามารถในการคิดค านวณ  
ค าอธิบาย  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดค านวณเหมาะสมตามระดับชั้น  
วิธีการรวบรวมข้อมูล  

๑. สังเกตพฤติกรรมต่างๆ ของนักเรียน  
๒. การตรวจผลงานนักเรียน 
๓. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ด้านการคิด

ค านวณ แหล่งข้อมูล  
แหล่งข้อมูล 

๑. แบบสรุปผลการประเมินความสามารถในการคิดค านวณของนักเรียน  
๒. ผลสัมฤทธิ์รายวิชาคณิตศาสตร์  
๓. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านคณิตศาสตร์  
4. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
5. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
6. นักเรียน ประเด็นการตรวจสอบ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดค านวณตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา

ก าหนดในแต่ละระดับชั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับคุณภาพ 
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ระดับ คุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
๕ ยอดเยี่ยม นักเรียนร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป   มีความสามารถในการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละ

ระดับชั้นในระดับดี   
๔ ดีเลิศ นักเรียนร้อยละ ๘๐ – ๘๙.๙๙  มีความสามารถในการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละ

ระดับชั้นในระดับดี   
๓ ดี นักเรียนร้อยละ ๗๐ – ๗๙.๙๙  มีความสามารถในการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละ

ระดับชั้นในระดับดี   
๒ ปานกลาง นักเรียนร้อยละ ๖๐ – ๖๙.๙๙  มีความสามารถในการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละ

ระดับชั้นในระดับดี   
๑ ก าลังพัฒนา นักเรียนต่ าว่าร้อยละ ๖๐  มีความสามารถในการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับ

ชั้นในระดับดี   
 
ประเด็นพิจารณา ๑.๑.๒  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา  
ค าอธิบาย   ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหาในภาพรวมจากการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมและการพัฒนาผู้เรียน มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์และเขียนเรื่องหรือข้อความที่ได้จากการอ่าน ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดน าเสนอวิธีคิด  
วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ ก าหนด
เป้าหมาย คาดการณ ์และตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 
 

วิธีการรวบรวมข้อมูล  
๑. สัมภาษณ์  สอบถามและสังเกตพฤติกรรมต่างๆ ของนักเรียน  
๒. การตรวจผลงานนักเรียน เช่น โครงงาน/ชิ้นงาน  
๓. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ด้าน การคิด

วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ แก้ปัญหา ได้แก่ กิจกรรมค่าย 
กิจกรรมการประกวดโครงงานและผลงานนักเรียนรายวิชา การศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS)  

 

แหล่งข้อมูล  
๑. แบบสรุปผลการประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาของนักเรียน  
๒. แบบสรุปผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  
๓. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
4. ๓. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านคณิตศาสตร์  
4. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
5. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
6. โครงการบูรณาการการเรียนรู้ 
7. โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
8. โครงการพัฒนาทักษะด้านวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะวิชาชีพ 
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๕. กิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถด้านการคิดคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา ได้แก่  กิจกรรมลดเวลาเรียนฯ  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมค่าย กิจกรรม 
การประกวด โครงงานและผลงานนักเรียนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS)  

๖. นักเรียน  
ประเด็นการตรวจสอบ  

๑. มีการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสม  
๒. มีการแก้ปัญหาและน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
 

ระดับคุณภาพ 
 

ระดับ คุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
๕ ยอดเยี่ยม นักเรียนร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป   มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 

อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก้ปัญหาและน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ 
ได้เหมาะสมในระดับดี   

๔ ดีเลิศ นักเรียนร้อยละ ๘๐ – ๘๙.๙๙  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก้ปัญหาและน าไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์ต่างๆ ได้เหมาะสมในระดับดี   

๓ ดี นักเรียนร้อยละ ๗๐ – ๗๙.๙๙  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก้ปัญหาและน าไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์ต่างๆ ได้เหมาะสมในระดับดี   

๒ ปานกลาง นักเรียนร้อยละ ๖๐ – ๖๙.๙๙  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก้ปัญหาและน าไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์ต่างๆ ได้เหมาะสมในระดับดี   

๑ ก าลังพัฒนา นักเรียนต่ าว่าร้อยละ ๖๐  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก้ปัญหาและน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ 
ได้เหมาะสมในระดับดี   

 

 

ประเด็นพิจารณา ๑.๑.๓  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

ค าอธิบาย    ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตัวเองและการท างานเป็นทีม เชื่อมโยง  
องค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อาจเป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน  
ชิ้นงาน ผลผลิต  

วิธีการรวบรวมข้อมูล  

๑. สังเกตพฤติกรรมต่างๆ ของนักเรียน  

๒. การตรวจผลงานนักเรียน เช่น โครงงาน/ชิ้นงาน  



23 
 

๓. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ด้าน การสร้าง
นวัตกรรม เช่น กิจกรรมการประกวดโครงงานและผลงานนักเรียนรายวิชา การศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS)  

แหล่งข้อมูล  

๑. แบบสรุปผลการประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  

๒. ผลสัมฤทธิ์รายวิชา IS๑ , IS๒ , IS๓  

๓. กิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างนวัตกรรมในวันบูรณาการ ได้แก่ กิจกรรมการประกวด 
โครงงานและผลงานนักเรียน  

4. โครงงานบูรณาการ 

5. รางวัลผลงานดีเด่นด้านการสร้างนวัตกรรม  

6. นักเรียน  

ประเด็นการตรวจสอบ  

๑. มีการรวบรวมความรู้ทั้งด้วยตนเองและการท างานเป็นทีม  

๒. มีการเชื่อมโยงความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อาจเป็นแนวความคิด  
โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต 

ระดับคุณภาพ 
 

ระดับ คุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
๕ ยอดเยี่ยม นักเรียนร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป  มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ท้ังด้วยตัวเองและ

การท างานเป็นทีม เชื่อมโยง องค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่ๆ อาจเป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต ในระดับดี   

๔ ดีเลิศ นักเรียนร้อยละ ๘๐ – ๘๙.๙๙  มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ท้ังด้วยตัวเอง
และการท างานเป็นทีม เชื่อมโยง องค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์
สิ่งใหม่ๆ อาจเป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต ในระดับดี   

๓ ดี นักเรียนร้อยละ ๗๐ – ๗๙.๙๙  มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตัวเอง
และการท างานเป็นทีม เชื่อมโยง องค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์
สิ่งใหม่ๆ อาจเป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต ในระดับดี   

๒ ปานกลาง นักเรียนร้อยละ ๖๐ – ๖๙.๙๙  มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตัวเอง
และการท างานเป็นทีม เชื่อมโยง องค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์
สิ่งใหม่ๆ อาจเป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต ในระดับดี   

๑ ก าลังพัฒนา นักเรียนต่ าว่าร้อยละ ๖๐  มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตัวเองและ
การท างานเป็นทีม เชื่อมโยง องค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่ๆ อาจเป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต ในระดับดี   
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ประเด็นพิจารณา ๑.๑.๔   ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ค าอธิบาย   ผู้เรียนมีความสามารถในใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง สร้างสรรค์ มี
คุณธรรมและน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
วิธีการรวบรวมข้อมูล  

๑. สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน เช่น ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์การใช้อินเทอร์เน็ตและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๒. การตรวจผลงานนักเรียน เช่น โครงงาน/ชิ้นงาน  
๓. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ด้าน การใช้สื่อ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เช่น บันทึกการใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต รายงานโครงการกิจกรรมที่
ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยี  
แหล่งข้อมูล  

๑. แบบสรุปผลการประเมินความสามารถในการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
๒. ผลสัมฤทธิ์รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์  
๓. โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ

เทคโนโลยี / กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ ICT  
๔. รางวัลผลงานดีเด่นด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
๕. นักเรียน  

ประเด็นการตรวจสอบ  
๑. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง สร้างสรรค์มีคุณธรรมและน าไปใช้ 

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
๒. มีความสามารถในการสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายได้อย่างถูกต้อง สร้างสรรค์มีคุณธรรมและ 

น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 

ระดับคุณภาพ 

ระดับ คุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
๕ ยอดเยี่ยม นักเรียนร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป  มีความสามารถในใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ได้อย่างถูกต้อง สร้างสรรค์ มีคุณธรรมและน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในระดับดี   
๔ ดีเลิศ นักเรียนร้อยละ ๘๐ – ๘๙.๙๙  มีความสามารถในใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารได้อย่างถูกต้อง สร้างสรรค์ มีคุณธรรมและน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ใน
ระดับดี   

๓ ดี นักเรียนร้อยละ ๗๐ – ๗๙.๙๙  มีความสามารถในใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารได้อย่างถูกต้อง สร้างสรรค์ มีคุณธรรมและน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ใน
ระดับดี   

๒ ปานกลาง นักเรียนร้อยละ ๖๐ – ๖๙.๙๙  มีความสามารถในใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารได้อย่างถูกต้อง สร้างสรรค์ มีคุณธรรมและน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ใน
ระดับดี   

๑ ก าลังพัฒนา นักเรียนต่ าว่าร้อยละ ๖๐  มีความสามารถในใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้
อย่างถูกต้อง สร้างสรรค์ มีคุณธรรมและน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในระดับดี   
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ประเด็นพิจารณา ๑.๑.๕  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ค าอธิบาย ผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมใน  ด้าน
ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่างๆ รวมทั้งมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ หรือผล การ
ทดสอบอ่ืนๆ  
วิธีการรวบรวมขอ้มูล  

๑. สังเกตพฤติกรรมต่างๆ ของนักเรียน  
๒. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน

ตามหลักสูตรสถานศึกษา เช่น เอกสารการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับชั้น  สรุปผลการเรียนของ
นักเรียนประจ าภาคเรียน ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) และผลการทดสอบอ่ืนๆ  
แหล่งข้อมูล 

๑. แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนประจ าภาคเรียน  
๒. ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)  
๓. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
๔. นักเรียน  

ประเด็นการตรวจสอบ  
   ๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับโรงเรียนทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ในทุกระดับชั้น  
  ๒. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) ของนักเรียน 
ระดับคุณภาพ 
 

ระดับ คุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
๕ ยอดเยี่ยม - นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวมผ่านเกณฑ์ระดับดี(๒.๕๐) 

ตามท่ีโรงเรียนก าหนด  
- ผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมของนักเรียนมีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมในปีการศึกษาก่อน 
- ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) มี พัฒนาการ
สูงขึ้นและเป็นไปตามเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด หรือสูงกว่าค่าเฉลี่ย ระดับประเทศ 
ทุกวิชา   

๔ ดีเลิศ - นักเรียนร้อยละ ๘๐ -๘๙.๙๙ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวมผ่านเกณฑ์ระดับดี
(๒.๕๐) ตามท่ีโรงเรียนก าหนด  
- ผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมของนักเรียนมีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมในปีการศึกษาก่อน 
- ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) มี พัฒนาการ
สูงขึ้นและเป็นไปตามเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด หรือสูงกว่าค่าเฉลี่ย ระดับประเทศ 
มากกว่า ๒ รายวิชา   

๓ ดี - นักเรียนร้อยละ ๗๐ -๗๙.๙๙ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวมผ่านเกณฑ์ระดับดี
(๒.๕๐) ตามที่โรงเรียนก าหนด  
- ผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมของนักเรียนมีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมในปีการศึกษาก่อน 
- ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) มี พัฒนาการ
สูงขึ้นและเป็นไปตามเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด หรือสูงกว่าค่าเฉลี่ย ระดับประเทศ ๒ 
รายวิชา   
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ระดับ คุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
๒ ปานกลาง - นักเรียนร้อยละ ๖๐ -๖๙.๙๙ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวมผ่านเกณฑ์ระดับดี

(๒.๕๐) ตามท่ีโรงเรียนก าหนด  
- ผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมของนักเรียนมีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมในปีการศึกษาก่อน 
- ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) มี พัฒนาการ
สูงขึ้นและเป็นไปตามเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด หรือสูงกว่าค่าเฉลี่ย ระดับประเทศ ๑ 
รายวิชา   

๑ ก าลังพัฒนา - นักเรียนต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวมผ่านเกณฑ์ระดับดี
(๒.๕๐) ตามท่ีโรงเรียนก าหนด  
- ผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมของนักเรียนไม่มีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมในปีการศึกษา
ก่อน  
- ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) ไม่มีพัฒนาการ
สูงขึ้นหรือต่ ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทุกรายวิชา   

 

ประเด็นพิจารณา ๑.๑.๖   มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน  และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 

ค าอธิบาย    ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่ สูงขึ้น 
การท างานหรืองานอาชีพ  
วิธีการรวบรวมข้อมูล  
  ๑. สัมภาษณ์/สอบถาม ความต้องการในการศึกษาต่อของนักเรียน  
  ๒. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ของ การมีความรู้ 
ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ เช่น ผลงานนักเรียนเกี่ยวกับอาชีพในอนาคต รายงานผลการศึกษา
ต่อ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน รายงานกิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ
และอาชีพ  
แหล่งข้อมูล  
  ๑. ผลการติดตามการศึกษาต่อและอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖  
  ๒. แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน  
  ๓. โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ  
  ๔. นักเรียน  
ประเด็นการตรวจสอบ  
  ๑. นักเรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการ พร้อมที่จะศึกษาต่อ ในระดับชั้นที่สูงขึ้น การ ท างาน
หรืองานอาชีพ  
  ๒. นักเรียนมีเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น การท างานหรืองานอาชีพ 
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ระดับคุณภาพ 
 
ระดับ คุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ ยอดเยี่ยม นักเรียนร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ เจตคติที่ดี พร้อมที่จะ
ศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น การท างานหรืองานอาชีพ ในระดับดี 

๔ ดีเลิศ นักเรียนร้อยละ ๘๐ – ๘๙.๙๙  มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ เจตคติที่ดี พร้อม
ที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น การท างานหรืองานอาชีพ ในระดับดี 

๓ ดี นักเรียนร้อยละ ๗๐ – ๗๙.๙๙  มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ เจตคติที่ดี พร้อม
ที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น การท างานหรืองานอาชีพ ในระดับดี 

๒ ปานกลาง นักเรียนร้อยละ ๖๐ – ๖๙.๙๙  มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ เจตคติที่ดี พร้อม
ที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น การท างานหรืองานอาชีพ ในระดับดี 

๑ ก าลังพัฒนา นักเรียนต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ เจตคติที่ดี พร้อมที่จะ
ศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น การท างานหรืองานอาชีพ ในระดับดี 

 
ประเด็นพิจารณา  ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณา  ๑.๒.๑  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
ค าอธิบาย 

ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคมและจิตส านึก โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย 
และวัฒนธรรมอันดีของสังคม  ตามที่สถานศึกษาก าหนดไว้ในคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
 
วิธีการรวบรวมข้อมูล  
 ๑. สังเกตพฤติกรรมต่างๆ ของนักเรียน  
  ๒. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่สะท้อนคุณลักษณะและ ค่านิยมที่ดี
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด เช่น สรุปการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรสถานศึกษา รายงาน
โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยมที่พึงประสงค์ รายงานโครงการกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน รายงานโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการจิตอาสากล้าท า
ดีแผนการจัดการเรียนรู้ ของครูโล่ รางวัล เกียรติบัตร  
แหล่งข้อมูล  
  ๑. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
  ๒. โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  
  ๓. โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
  ๔. โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  ๕. แผนการจัดการเรียนรู้  
  ๖. รางวัลผลงานดีเด่นที่แสดงถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน และการแสดงออกถึงความ
เป็นอัตลักษณ์ของนักเรียน  
 7. โครงการจิตอาสากล้าท าดี 
  8. นักเรียน  
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ประเด็นการตรวจสอบ  
  ๑. มีคุณลักษณะตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษา ก าหนด คือ รักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ
และรักการอ่าน 
  ๒. มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียน  
ระดับคุณภาพ 
 
ระดับ คุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ ยอดเยี่ยม นักเรียนร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป มีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคม
และจิตส านึก โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และวัฒนธรรมอันดีของสังคม  ตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนดไว้ในคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และอัตลักษณ์ของโรงเรียนในระดับดี 

๔ ดีเลิศ นักเรียนร้อยละ ๘๐ – ๘๙.๙๙  มีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิต
สังคมและจิตส านึก โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และวัฒนธรรมอันดีของสังคม  ตามท่ี
สถานศึกษาก าหนดไว้ในคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและอัตลักษณ์ของโรงเรียนในระดับดี 

๓ ดี นักเรียนร้อยละ ๗๐ – ๗๙.๙๙  มีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิต
สังคมและจิตส านึก โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และวัฒนธรรมอันดีของสังคม  ตามท่ี
สถานศึกษาก าหนดไว้ในคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและอัตลักษณ์ของโรงเรียนในระดับดี 

๒ ปานกลาง นักเรียนร้อยละ ๖๐ – ๖๙.๙๙  มีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิต
สังคมและจิตส านึก โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และวัฒนธรรมอันดีของสังคม  ตามท่ี
สถานศึกษาก าหนดไว้ในคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและอัตลักษณ์ของโรงเรียนในระดับดี 

๑ ก าลังพัฒนา นักเรียนต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  มีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคม
และจิตส านึก โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และวัฒนธรรมอันดีของสังคม  ตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนดไว้ในคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และอัตลักษณ์ของโรงเรียนในระดับดี 

 
ประเด็นพิจารณา  ๑.๒.๒  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
ค าอธิบาย   ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม
และประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย  
วิธีการรวบรวมข้อมูล  
  ๑. สังเกตพฤติกรรมต่างๆ ของนักเรียน  
  ๒. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่สะท้อนคุณลักษณะถึง ความภูมิใจ
ในท้องถิ่นและความเป็นไทย เช่น สรุปการประเมินคุณลักษณะความภูมิใจใน ท้องถิ่นและความเป็นไทย 
รายงานโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ รายงานกิจกรรมวันส าคัญของชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์  รายงานโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับชั้น ม.1-6 และรายงานโครงการ
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พัฒนาศูนย์การเรียนรู้มังคละเภรีศรีกงไกรลาศ  และการ ร่วมงานประเพณีในชุมชน รางวัลผลงานดีเด่น 
แผนการจัดการเรียนรู้  
แหล่งข้อมูล  
  ๑. รายงานโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  

๒. รายงานการร่วมกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย  
  ๓. โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับชั้น ม.1-6  
  ๔. โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้มังคละเภรีศรีกงไกรลาศ  
  ๕. แผนการจัดการเรียนรู้  
  ๖. รางวัลผลงานดีเด่นที่แสดงถึงความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย  
  ๗. นักเรียน  
ประเด็นการตรวจสอบ  
  ๑. มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย  
  ๒. มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย  
ระดับคุณภาพ 
ระดับ คุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ ยอดเยี่ยม นักเรียนร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ ประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย ในระดับดี 

๔ ดีเลิศ นักเรียนร้อยละ ๘๐ – ๘๙.๙๙  มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ ประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย ในระดับดี 

๓ ดี นักเรียนร้อยละ ๗๐ – ๗๙.๙๙  มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ ประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย ในระดับดี 

๒ ปานกลาง นักเรียนร้อยละ ๖๐ – ๖๙.๙๙  มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ ประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย ในระดับดี 

๑ ก าลังพัฒนา นักเรียนต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ ประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย ในระดับดี 

 
ประเด็นพิจารณา  ๑.๒.๓  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
ค าอธิบาย   ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา 
ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี  
วิธีการรวบรวมข้อมูล  

๑. สังเกตพฤติกรรมต่างๆ ของนักเรียน  
๒. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่สะท้อนคุณลักษณะถึง การยอมรับที่

จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย เช่น รายงานโครงการพัฒนาผู้เรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท้ัง 6 ระดับชั้น รายงาน กิจกรรมวันคริสมาสต์  กิจกรรม ส่งเสริม
ประชาธิปไตย  แผนการจัดการเรียนร ู้ 
แหล่งข้อมูล  
  ๑. รายงานโครงการพัฒนาผู้เรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  ๒. โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้ง 6 ระดับชั้น 
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  ๓. กิจกรรมวันคริสมาสต์ และกิจกรรมภาษาจีน 
  ๔. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 
 5. โครงการพัฒนาศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่น To be number one   
  ๕. แผนการจัดการเรียนรู้  
  ๖. นักเรียน  
ประเด็นการตรวจสอบ  

๑. ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี 
ด้วยความเข้าใจ   
๒. อยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุขบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติศาสนา ภาษา 
วัฒนธรรม ประเพณี 

ระดับคุณภาพ 
 

ระดับ คุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
๕ ยอดเยี่ยม นักเรียนร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป ยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลใน

ด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี ในระดับดี 
๔ ดีเลิศ นักเรียนร้อยละ ๘๐ – ๘๙.๙๙  ยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคล

ในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี ในระดับดี 
๓ ดี นักเรียนร้อยละ ๗๐ – ๗๙.๙๙  ยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคล

ในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี ในระดับดี 
๒ ปานกลาง นักเรียนร้อยละ ๖๐ – ๖๙.๙๙  ยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคล

ในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี ในระดับดี 
๑ ก าลังพัฒนา นักเรียนต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  ยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลใน

ด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี ในระดับดี 
 
ประเด็นพิจารณา  ๑.๒.๔  สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 
ค าอธิบาย 

ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละ 
ช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน  
วิธีการรวบรวมข้อมูล  
  ๑. สังเกต/สอบถาม พฤติกรรมการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิตของนักเรียน  
  ๒. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่สะท้อนคุณลักษณะถึง การมีสุข
ภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม เช่น รายงานการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ของนักเรียน รายงานโครงการ
ส่งเสริมสุขภาพนักเรียน รายงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านสุขศึกษาและพลศึกษา รายงานโครงการ
จิตอาสากล้าท าดี โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์     
แหล่งข้อมูล  
  ๑. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านสุขศึกษาและพลศึกษา  
  ๒. โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน  
  ๓. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา  
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  ๔. รายงานโครงการจิตอาสากล้าท าดี 
 5. โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์     
  6.  กิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียน 
  7. นักเรียน  
 
ประเด็นการตรวจสอบ  
  ๑. มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐาน  
  ๒. มีพัฒนาการทางร่างกาย และการเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน  
  ๓. เห็นคุณค่าในตนเอง มีความม่ันใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  
  ๔. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีให้เกียรติผู้อื่น และอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข 
ระดับคุณภาพ 
ระดับ คุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ ยอดเยี่ยม นักเรียนร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป มีสมรรถภาพทางกาย มีพัฒนาการทางร่างกาย และ การ
เจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน เห็นคุณค่าในตนเอง มีความม่ันใจ กล้า แสดงออก
อย่างเหมาะสม และอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข  ในระดับดี 

๔ ดีเลิศ นักเรียนร้อยละ ๘๐ – ๘๙.๙๙  มีสมรรถภาพทางกาย มีพัฒนาการทางร่างกาย และ 
การเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน เห็นคุณค่าในตนเอง มีความม่ันใจ กล้า แสดงออก
อย่างเหมาะสม และอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข  ในระดับดี 

๓ ดี นักเรียนร้อยละ ๗๐ – ๗๙.๙๙  มีสมรรถภาพทางกาย มีพัฒนาการทางร่างกาย และ 
การเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน เห็นคุณค่าในตนเอง มีความม่ันใจ กล้า แสดงออก
อย่างเหมาะสม และอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข  ในระดับดี 

๒ ปานกลาง นักเรียนร้อยละ ๖๐ – ๖๙.๙๙  มีสมรรถภาพทางกาย มีพัฒนาการทางร่างกาย และ 
การเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน เห็นคุณค่าในตนเอง มีความม่ันใจ กล้า แสดงออก
อย่างเหมาะสม และอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข  ในระดับดี 

๑ ก าลังพัฒนา นักเรียนต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  มีสมรรถภาพทางกาย มีพัฒนาการทางร่างกาย และ การ
เจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน เห็นคุณค่าในตนเอง มีความม่ันใจ กล้า แสดงออก
อย่างเหมาะสม และอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข  ในระดับดี 

 
ประเด็นพิจารณา  ๑.๒.๕  รักการอ่าน 
ค าอธิบาย 

ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน  สามารถบันทึกผลจากการอ่านได้อย่างเป็นระบบ  
วิธีการรวบรวมข้อมูล  
  ๑. สังเกต/สอบถาม เกี่ยวกับพฤติกรรมการอ่านหนังสือของนักเรียน  
  ๒. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่สะท้อนคุณลักษณะถึง การมีนิสัยรัก
การอ่าน เช่น แบบบันทึกกิจกรรมสมุดสื่อใยรัก โครงการส่งเสริมการอ่าน การเขียนและการสื่อสารด้าน
ภาษาไทย แผนการจัดการเรียนรู้  สรุปผลการประเมินกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน 
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แหล่งข้อมูล  
  ๑. โครงการส่งเสริมการอ่าน การเขียนและการสื่อสารด้านภาษาไทย 
  ๒. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องสมุด  
  ๓. แผนการจัดการเรียนรู้   
 ๔.  แบบสรุปผลการประเมินกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน 
  ๕.  แบบบันทึกกิจกรรมสมุดสื่อใยรัก 
 ๖. นักเรียน  
ประเด็นการตรวจสอบ  
  ๑. มีการอ่านหนังสือนอกหลักสูตร  
  ๒. บันทึกผลการอ่านอย่างเป็นระบบ 
ระดับคุณภาพ 

 
ระดับ คุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ ยอดเยี่ยม นักเรียนร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป มีนิสัยรักการอ่าน  สามารถบันทึกผลจากการอ่านได้อย่าง
เป็นระบบ ในระดับดี 

๔ ดีเลิศ นักเรียนร้อยละ ๘๐ – ๘๙.๙๙  มีนิสัยรักการอ่าน  สามารถบันทึกผลจากการอ่านได้
อย่างเป็นระบบ ในระดับดี 

๓ ดี นักเรียนร้อยละ ๗๐ – ๗๙.๙๙  มีนิสัยรักการอ่าน  สามารถบันทึกผลจากการอ่านได้
อย่างเป็นระบบ ในระดับดี 

๒ ปานกลาง นักเรียนร้อยละ ๖๐ – ๖๙.๙๙  มีนิสัยรักการอ่าน  สามารถบันทึกผลจากการอ่านได้
อย่างเป็นระบบ ในระดับดี 

๑ ก าลังพัฒนา นักเรียนต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  มีนิสัยรักการอ่าน  สามารถบันทึกผลจากการอ่านได้อย่าง
เป็นระบบ ในระดับดี 

 
การให้ระดับคุณภาพมาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ 
 
ระดับ คุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ ยอดเยี่ยม นักเรียนร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  ในระดับดี 

๔ ดีเลิศ นักเรียนร้อยละ ๘๐ – ๘๙.๙๙  มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามที่สถานศึกษาก าหนด  ในระดับดี 

๓ ดี นักเรียนร้อยละ ๗๐ – ๗๙.๙๙  มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามที่สถานศึกษาก าหนด  ในระดับดี 

๒ ปานกลาง นักเรียนร้อยละ ๖๐ – ๖๙.๙๙   มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามที่สถานศึกษาก าหนด  ในระดับดี 
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๑ ก าลังพัฒนา นักเรียนต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  ในระดับดี 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นพิจารณา ๒.๑  มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
ค าอธิบาย   สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ 
สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและ 
ของต้นสังกัดรวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม  
วิธีการรวบรวมข้อมูล  
  ๑. สอบถาม/สัมภาษณ์ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน  
  ๒. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลเชิงประจักษ์ได้แก่แผนพัฒนาคุณภาพ สถานศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปี รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา รายการประชุมครู รายงานการประชุม
ผู้ปกครองนักเรียน  
แหล่งข้อมูล  
  ๑. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  
  ๒. แผนปฏิบัติการประจ าปี  
  ๓. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง  
  ๔. รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประชุมครู ประชุมผู้ปกครองนักเรียน  
  ๕. คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน  
ประเด็นการตรวจสอบ  
  ๑. มีการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา และวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ที่ ส่งผลต่อ
การพัฒนาของสถานศึกษา  

๒. มีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความ
ต้องการของชุมชน ท้องถิ่น แผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม  

๓. ครู บุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย และวิสัยทัศน์ 
 

ระดับคุณภาพ 
 

ระดับ คุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
๕ ยอดเยี่ยม -  สถานศึกษาการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 

อุปสรรค ที่ส่งผลต่อการพัฒนาของสถานศึกษา  
- ก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน และเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น แผนการศึกษา
ชาติ นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยการมี
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ส่วนร่วมของครู บุคลากร และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย 
ระดับ คุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๔ ดีเลิศ -  สถานศึกษาการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
อุปสรรค ที่ส่งผลต่อการพัฒนาของสถานศึกษา  
- ก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น แผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาล
และของต้นสังกัด ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากร 
และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย 

๓ ดี -  สถานศึกษาการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
อุปสรรค ที่ส่งผลต่อการพัฒนาของสถานศึกษา  
- ก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ  สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความ
ต้องการของชุมชน ท้องถิ่น แผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด 
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากร และผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย 

๒ ปานกลาง -  สถานศึกษาการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
อุปสรรค ที่ส่งผลต่อการพัฒนาของสถานศึกษา  
- ก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา  

๑ ก าลังพัฒนา - สถานศึกษาไม่มกีารวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
อุปสรรค ที่ส่งผลต่อการพัฒนาของสถานศึกษา  
- ไม่มีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ  

 
ประเด็นพิจารณา ๒.๒   มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
ค าอธิบาย สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบทั้งในส่วนการวางแผน 
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การน าแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบ 
ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตราก าลัง  ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบ 
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง  
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา  
วิธีการรวบรวมข้อมูล  
  ๑. สอบถาม/สัมภาษณ์ ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  
  ๒. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลเชิงประจักษ์ได้แก่แผนพัฒนาคุณภาพ สถานศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปี รายละเอียดโครงการ ค าสั่งปฏิบัติงานต่างๆ คู่มือการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา รายงานการประชุม คณะกรรมการสถานศึกษา รายงานการประชุมครู รายงานการ
ประชุมกลุ่มสาระการ เรียนรู้ การนิเทศติดตาม/ปฏิทินการปฏิบัติงาน รายงานการนิเทศการสอน รายงานผล 
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การประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) รายงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศการบริหารงาน ในรูปแบบ KRAILAT 
Model 
แหล่งข้อมูล  

๑. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  
๒. แผนปฏิบัติการประจ าปี  
๓. ค าสั่งปฏิบัติงานต่างๆ/คู่มือการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
๔.รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประชุมครู ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้  
๕. การนิเทศติดตาม/ปฏิทินการปฏิบัติงาน รายงานการนิเทศการสอน  
๖. รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  
๗. รายงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศการบริหารงานเชิงระบบ รูปแบบ KRAILAT Model 
๘. การนิเทศติดตามจากหน่วยงานต้นสังกัด  
๙. คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน  

ประเด็นการตรวจสอบ  
๑. การบริหารจัดการเชิงระบบ การบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบ ดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน   
๒. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้ มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน  
๓. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 

ระดับคุณภาพ 
 

ระดับ คุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
๕ ยอดเยี่ยม - สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มี ประสิทธิภาพ 

ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ครอบคลุมทุกด้าน โดยความ
ร่วมมือของทุกฝ่าย มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
น าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างได้ 

๔ ดีเลิศ - สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มี ประสิทธิภาพ 
ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของทุกฝ่าย 
มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและ การจัดการศึกษา น าข้อมูล 
มาใช้ในการปรับปรุง 

๓ ดี - สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มี ประสิทธิภาพ 
ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของ 
ทุกฝ่าย มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและ การจัดการศึกษา 
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ระดับ คุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
๒ ปานกลาง - สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มี ประสิทธิภาพ 

ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๑ ก าลังพัฒนา - สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา แต่ไม่ส่งผลต่อคุณภาพ 

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 
ประเด็นพิจารณา ๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม หลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย  
ค าอธิบาย   สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  
วิธีการรวบรวมข้อมูล  
  ๑. สอบถาม/สัมภาษณ์ ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง นักเรียน  
  ๒. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลเชิงประจักษ์ได้แก่ แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปี โครงการพัฒนากลุ่มบริหารงานวิชาการ โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ รายงานการประชุมวิชาการ  หลักสูตรสถานศึกษา การนิเทศติดตาม/ปฏิทินการปฏิบัติงาน รายงาน
การนิเทศการสอน รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) แผนการจัดการเรียนรู้  
แหล่งข้อมูล  
  ๑. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  
  ๒. แผนปฏิบัติการประจ าปี  
  ๓. โครงการพัฒนากลุ่มบริหารงานวิชาการ  
  ๔. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
  ๕. หลักสูตรสถานศึกษา , แผนการจัดการเรียนรู้  
  ๖. รายงานการประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้  
  ๗. รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  
  ๘. ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน  
ประเด็นการตรวจสอบ  
  ๑. การพัฒนาหลักสูตร ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุม ทุก
ระดับชั้น  
  ๒. การจัดการเรียนการสอน ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และ ครอบคลุมทุก
ระดับชั้น 
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ระดับคุณภาพ 
 

ระดับ คุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
๕ ยอดเยี่ยม - สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตร ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถี ชีวิตจริง 

และครอบคลุมทุกระดับชั้นและด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ต่อเนื่อง มีร่องรอย
ตรวจสอบได้  
- สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิต
จริง และครอบคลุมทุกระดับชั้นและด าเนินการอย่างเป็น รูปธรรม ต่อเนื่อง มีร่องรอย
ตรวจสอบได้ 

๔ ดีเลิศ - สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตร ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถี ชีวิตจริง 
และครอบคลุมทุกระดับชั้นและด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม มีร่องรอยตรวจสอบได้  
- สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิต
จริง และครอบคลุมทุกระดับชั้นและด าเนินการอย่างเป็น รูปธรรม มีร่องรอยตรวจสอบ
ได้ 

๓ ดี - สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตร ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถี ชีวิตจริง 
และครอบคลุมทุกระดับชั้น มีร่องรอยตรวจสอบได้  
- สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิต
จริง และครอบคลุมทุกระดับชั้น มีร่องรอยตรวจสอบได้ 

๒ ปานกลาง - สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตร ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถี ชีวิตจริง 
และครอบคลุมทุกระดับชั้น มีร่องรอยตรวจสอบได้บางส่วน  
- สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิต
จริง และครอบคลุมทุกระดับชั้น มีร่องรอยตรวจสอบได้ บางส่วน 

๑ ก าลังพัฒนา - สถานศึกษาไม่มีการพัฒนาหลักสูตร ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิต
จริง และครอบคลุมทุกระดับชั้น  
- สถานศึกษาไม่มีการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถี
ชีวิตจริง และครอบคลุมทุกระดับชั้น 

 
ประเด็นพิจารณา ๒.๔  สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ  
ค าอธิบาย สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้มี
ชุมชน การเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน  
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วิธีการรวบรวมข้อมูล  
  ๑. สอบถาม/สัมภาษณ์ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง นักเรียน  
  ๒. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลเชิงประจักษ์ได้แก่แผนพัฒนาคุณภาพ สถานศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปี โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคล คู่มือการปฏิบัติงานของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา การนิเทศติดตาม/ ปฏิทินการปฏิบัติงาน บันทึกการประชุม PLC  รายงานผลการ
ประเมินตนเองของครู  
 
แหล่งข้อมูล  
  ๑. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  
  ๒. แผนปฏิบัติการประจ าปี 
  ๓. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคล  
  ๔. คู่มือการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
  ๕. บันทึกการประชุม PLC ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้  
  ๗. รายงานผลการประเมินตนเองของครู  
  ๘. คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน  
ประเด็นการตรวจสอบ  
  ๑. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูบุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
  ๒. จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ 
 

ระดับ คุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
๕ ยอดเยี่ยม - สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูบุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทาง วิชาชีพ 

อย่างน้อย ๔๘ ชั่วโมงต่อปี  
- จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
อย่างน้อย ๗๐ ชั่วโมงต่อปี 

๔ ดีเลิศ - สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูบุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทาง วิชาชีพ 
อย่างน้อย ๓๖ ชั่วโมงต่อปี  
- จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ ของผู้เรียน 
อย่างน้อย ๖๐ ชั่วโมงต่อปี 

๓ ดี - สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูบุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทาง วิชาชีพ 
อย่างน้อย ๒๔ ชั่วโมงต่อปี  
- จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
อย่างน้อย ๕๐ ชั่วโมงต่อปี 
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ระดับ คุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
๒ ปานกลาง - สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูบุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทาง วิชาชีพ 

อย่างน้อย ๑๒ ชั่วโมงต่อปี  
- จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
อย่างน้อย ๔๐ ชั่วโมงต่อปี 

๑ ก าลังพัฒนา - สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูบุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทาง วิชาชีพ 
น้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมงต่อปี  
- จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
น้อยกว่า ๔๐ ชั่วโมงต่อปี 

 
ประเด็นพิจารณา ๒.๕   จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  
ค าอธิบาย สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดีและกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ทั่วถึง
ทุกกลุ่มเป้าหมาย  
วิธีการรวบรวมข้อมูล  
  ๑. สังเกต/สอบถาม  
  ๒. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลเชิงประจักษ์ ได้แก่  แผนพัฒนาคุณภาพ 
สถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี  โครงการส่งเสริมคุณภาพการบริหารงานกลุ่ม บริหารทั่วไป     บันทึก
การใช้สถานที่และแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ รายงานโครงการทุกโครงการใน
แผนปฏิบัติการ 
แหล่งข้อมูล  
  ๑. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  
  ๒. แผนปฏิบัติการประจ าปี  
  ๓. โครงการส่งเสริมคุณภาพการบริหารงานกลุ่มบริหารทั่วไป, งานอาคารสถานที่  
  ๔. บันทึกการใช้บริการสถานที่ต่างๆ และแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  
  ๕. รายงานโครงการทัศนศึกษา   
 6. รายงานโครงการทุกโครงการในแผนปฏิบัติการ 
  7. สภาพแวดล้อมของโรงเรียน  
  8. ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน  
ประเด็นการตรวจสอบ  
  ๑. มีห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ สะอาดและมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยทุกแห่ง  
  ๒. การมีส่วนร่วม-ปฏิสัมพันธ์ ในการจัดและใช้บริการด้านสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนร ู้ 
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ระดับคุณภาพ 
 

ระดับ คุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
๕ ยอดเยี่ยม - สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องน้ า โรงอาหาร หอประชุม สะอาดและ

มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยทุกแห่ง  
- มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้พอเพียงกับจ้านวนผู้เรียนและอยู่ใน สภาพใช้
การได้ดีทุกครั้ง  
- มีสภาพแวดล้อมสวยงามร่มรื่น และแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้
ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
- มีการมอบหมายหน้าที่ครูและบุคลากร นักเรียน นักการภารโรง แม่ค้า โรงอาหาร 
 ทุกคนให้มีส่วนร่วมในการจัดและใช้บริการด้านสภาพแวดล้อมและ แหล่งเรียนรู้ 

๔ ดีเลิศ - สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องน้ า โรงอาหาร หอประชุม สะอาดและ
มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยทุกแห่ง  
- มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้พอเพียงกับจ้านวนผู้เรียนและอยู่ใน สภาพใช้
การได้ดี  
- มีสภาพแวดล้อมสวยงามร่มรื่น และแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาท่ีเอ้ือต่อ การ
เรียนรู้  
- มีการมอบหมายหน้าที่ครูและบุคลากร นักเรียน นักการภารโรง แม่ค้า โรงอาหาร  
ทุกคน ให้มีส่วนร่วมในการจัดและใช้บริการด้านสภาพแวดล้อมและ แหล่งเรียนรู้ 

๓ ดี - สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องน้ า โรงอาหาร หอประชุม สะอาดและ
มั่นคงแข็งแรงปลอดภัย  
- มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้พอเพียงกับจ้านวนผู้เรียนและอยู่ใน สภาพใช้
การได้ดี  
- มีสภาพแวดล้อมสวยงามร่มรื่น และแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาท่ีเอ้ือต่อ การ
เรียนรู้  
- มีการมอบหมายหน้าที่ครูและบุคลากร นักเรียน นักการภารโรง แม่ค้า โรงอาหาร ให้
มีส่วนร่วมในการจัดและใช้บริการด้านสภาพแวดล้อมและแหล่ง เรียนรู้ 

๒ ปานกลาง - สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องน้ า  โรงอาหาร ที่สะอาด  
- มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้พอเพียงกับจ้านวนผู้เรียน  
- มีสภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  
- มีการมอบหมายหน้าที่ครูและบุคลากร นักเรียน นักการภารโรง แม่ค้า โรงอาหาร ให้
มีส่วนร่วมในการจัดและใช้บริการด้านสภาพแวดล้อมและแหล่ง เรียนรู้ 
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ระดับ คุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
๑ ก าลังพัฒนา - สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องน้ า  โรงอาหาร  

- มีสิ่งอ้านวยความสะดวกในการเรียนรู้ไม่พอเพียงกับจ้านวนผู้เรียน  
- มีสภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
- ไม่มีการมอบหมายหน้าที่ครูและบุคลากร นักเรียน นักการภารโรง แม่ค้า โรงอาหาร 
ให้มีส่วนร่วมในการจัดและใช้บริการด้านสภาพแวดล้อมและแหล่ง เรียนรู 

 
ประเด็นพิจารณา ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ 
เรียนรู้  
ค าอธิบาย สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ที่
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา  
วิธีการรวบรวมข้อมูล  
  ๑. สังเกต/สอบถาม  
  ๒. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลเชิงประจักษ์ได้แก่แผนพัฒนาคุณภาพ สถานศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปี โครงการพัฒนางานเทคโนโลยีและสารสนเทศ    งานสารสนเทศกลุ่ม บริหารงาน/
กลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงการพัฒนางานทะเบียนนักเรียน  กิจกรรมพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศนักเรียน
(DMC)  งานข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียน(SDQ)  
แหล่งข้อมูล  
  ๑. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  
  ๒. แผนปฏิบัติการประจ าปี  
  ๓. โครงการพัฒนางานทะเบียน และกิจกรรมพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศนักเรียน(DMC)  
  ๔. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ  
  ๕. การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศกลุ่มบริหารงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ งานทะเบียน นักเรียน งาน
ข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน(SDQ)  
  ๖. ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน  
ประเด็นการตรวจสอบ  
  ๑. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  
  ๒. การเชื่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และการให้บริการ 
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ระดับคุณภาพ 
 

ระดับ คุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
๕ ยอดเยี่ยม - มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการ

เรียนรู้ที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย  
- มีการให้บริการเชื่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั่วถึงทุกจุด บริการข้อมูล สารสนเทศ 
ที่เป็นระบบแก่ผู้ต้องการใช้ทุกฝ่าย 

๔ ดีเลิศ - มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการ
เรียนรู้ที่ถูกต้อง ครบถ้วน  
- มีการให้บริการเชื่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั่วถึงเกือบทุกจุด บริการข้อมูล 
สารสนเทศที่เป็นระบบแก่ผู้ต้องการใช้ทุกฝ่าย 

๓ ดี - มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการ
เรียนรู้ที่ถูกต้อง 
- มีการให้บริการเชื่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบางจุด บริการข้อมูลสารสนเทศ ที่เป็น
ระบบแก่ผู้ต้องการใช้ทุกฝ่าย 

๒ ปานกลาง - มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ จัดการ
เรียนรู้  
- มีการให้บริการเชื่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบางจุด บริการข้อมูลสารสนเทศ แก่ผู้
ต้องการใช้ 

๑ ก าลังพัฒนา - ไม่มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ การ
จัดการเรียนรู้  
- ไม่มีการให้บริการเชื่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
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การให้ระดับคุณภาพ มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ 
 
ระดับ คุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ ยอดเยี่ยม - สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ ที่ชัดเจน สอดคล้อง กับ
บริบทของโรงเรียน แผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐและต้นสังกัด  
- สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มี ประสิทธิภาพ 
ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
- สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตร ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถี ชีวิตจริง 
และครอบคลุมทุกระดับชั้นด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ต่อเนื่อง  
- สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทาง วิชาชีพ 
และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการ เรียนรู้ของ
ผู้เรียน  
- สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดีและกระตุ้นให้ ผู้เรียน
ใฝ่เรียนรู้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย  
- สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ และการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา โดยมีการด าเนินการอย่างเป็นระบบ 
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ทั่วถึงทุก กลุ่มเป้าหมาย มีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเป็น
แบบอย่างได้ 

๔ ดีเลิศ - สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ ที่ชัดเจน สอดคล้อง กับ
บริบทของโรงเรียน แผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐและต้นสังกัด  
- สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มี ประสิทธิภาพ 
ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
- สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตร ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง 
และครอบคลุมทุกระดับชั้นและด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ต่อเนื่อง  
- สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทาง วิชาชีพ 
และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการ เรียนรู้ของ
ผู้เรียน  
- สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดีและกระตุ้นให้ ผู้เรียน
ใฝ่เรียนรู้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย  
- สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ และการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา โดยมีการด าเนินการอย่างเป็นระบบ 
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ทั่วถึงทุก กลุ่มเป้าหมาย มีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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ระดับ คุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
๓ ดี - สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ ที่ชัดเจน สอดคล้อง กับ

บริบทของโรงเรียน แผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐและต้นสังกัด  
- สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มี ประสิทธิภาพ 
ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
- สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตร ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถี ชีวิตจริง 
และครอบคลุมทุกระดับชั้นและด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ต่อเนื่อง  
- สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทาง วิชาชีพ 
และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการ เรียนรู้ของ
ผู้เรียน  
- สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดีและกระตุ้นให้ ผู้เรียน
ใฝ่เรียนรู้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย  
- สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ และการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา โดยมีการด าเนินการอย่างเป็นระบบ 
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ทั่วถึงทุก กลุ่มเป้าหมาย 

๒ ปานกลาง - สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ ที่ชัดเจน สอดคล้อง กับ
บริบทของโรงเรียน แผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐและต้นสังกัด  
- สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มี ประสิทธิภาพ 
ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
- สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตร ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถี ชีวิตจริง 
และครอบคลุมทุกระดับชั้นและด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ต่อเนื่อง  
- สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทาง วิชาชีพ 
และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน  
- สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดีและกระตุ้นให้ ผู้เรียน
ใฝ่เรียนรู้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย  
- สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ และการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา โดยมีการด าเนินการอย่างเป็นระบบ 
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
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ระดับ คุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
๑ ก าลังพัฒนา - สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่ชัดเจน สอดคล้อง กับ

บริบทของโรงเรียน แผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐและต้นสังกัด  
- สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มี ประสิทธิภาพ 
ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
- สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตร ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถี ชีวิตจริง 
และครอบคลุมทุกระดับชั้นและด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ต่อเนื่อง  
- สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทาง วิชาชีพ 
และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการ เรียนรู้ของ
ผู้เรียน  
- สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดีและกระตุ้นให้ ผู้เรียน
ใฝ่เรียนรู้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย  
- สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ และการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา โดยการด าเนินงานขาดความเป็น
ระบบ ไม่มีร่องรอยหลักฐานที่ชัดเจน 

 
หมายเหตุ  การพิจารณาระดับคุณภาพในมาตรฐานที่ ๒ พิจารณาโดยน าคะแนนจากการประเมิน ตรวจสอบ 
ร่องรอยหลักฐาน และผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ จากการประเมินในแต่ละประเด็นพิจารณามาคิด คะแนน
เฉลี่ย จากคะแนนเต็ม ๕ แล้วพิจารณาระดับคุณภาพ ดังนี้ 
 
ระดับคุณภาพ 
 
ระดับ คุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ ยอดเยี่ยม คะแนนเฉลี่ยจากการประเมิน ตรวจสอบร่องรอย หลักฐาน ๔.๕๐ ขึ้นไป 
๔ ดีเลิศ คะแนนเฉลี่ยจากการประเมิน ตรวจสอบร่องรอย หลักฐาน ๓.๕๐ - ๔.๔๙ 
๓ ดี คะแนนเฉลี่ยจากการประเมิน ตรวจสอบร่องรอย หลักฐาน ๒.๕๐ – ๓.๔๙ 
๒ ปานกลาง คะแนนเฉลี่ยจากการประเมิน ตรวจสอบร่องรอย หลักฐาน ๑.๕๐ – ๒.๔๙ 
๑ ก าลังพัฒนา คะแนนเฉลี่ยจากการประเมิน ตรวจสอบร่องรอย หลักฐานต่ ากว่า ๑.๕๐  
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มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
ประเด็นพิจารณา  ๓.๑   จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ 
ในการด าเนนิชีวิต  
 
ค าอธิบาย  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้ 
เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนาไปจัดกิจกรรมได้จริง มี 
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสาระวิชาและผู้เรียน ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะ แสดงออก แสดง 
ความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงานและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
 
วิธีการรวบรวมข้อมูล  
  ๑. สังเกตการสอน การเยี่ยมชั้นเรียน  
  ๒. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลเชิงประจักษ์ได้แก่แผนการจัดการ เรียนรู้ แบบคัด
กรองผู้เรียน ทะเบียนแหล่งเรียนรู้/สื่อการสอน ผลงาน/ชิ้นงาน/ โครงงาน นักเรียน แฟ้มสะสมงานนักเรียน 
บันทึกการอ่าน รายงานการนิเทศการสอน รายงานนิทรรศการวิชาการสานสัมพันธ์และแสดงผลงานนักเรียน 
รายงานวิจัยในชั้น เรียน  
แหล่งข้อมูล  
  ๑. แผนการจัดการเรียนรู้  

๒. แบบคัดกรองผู้เรียน/การจัดกลุ่มผู้เรียน  
๓. ทะเบียนแหล่งเรียนรู้/สื่อการสอน  
๔. ผลงาน/ชิ้นงาน/โครงงาน นักเรียน  
๕. แฟ้มสะสมงานนักเรียน  
๖. บันทึกการอ่าน  
๗. สรุปรายงานการนิเทศการสอน  
๘. รายงานนิทรรศการวิชาการสานสัมพันธ์และแสดงผลงานนักเรียน  
๙. รายงานวิจัยในชั้นเรียน  
๑๐. ครู นักเรียน สภาพแวดล้อม/บรรยากาศการจัดการเรียนรู้  

ประเด็นการตรวจสอบ  
๑. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา เน้นให้ผู้เรียนได้

เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  
๒. มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ที่

เหมาะสมกับสาระวิชาและผู้เรียน  
๓. ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะ แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงาน และ

สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
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ระดับคุณภาพ 
 
ระดับ คุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ ยอดเยี่ยม จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรของสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัด กิจกรรมได้จริง มี
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสาระวิชาและผู้เรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับ
การฝึกทักษะ แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ ความรู้ น าเสนอผลงาน และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต มีนวัตกรรมใน การจัดการเรียนรู้และมีการเผยแพร่ 

๔ ดีเลิศ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรของสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัด กิจกรรมได้จริง มี
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสาระวิชาและผู้เรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับ
การฝึกทักษะ แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ ความรู้ น าเสนอผลงาน และ
สามารถน าไปประยุกตใ์ช้ในชีวิต มีนวัตกรรมใน การจัดการเรียนรู้ 

๓ ดี จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรของสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัด กิจกรรมได้จริง มี
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสาระวิชาและผู้เรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับ
การฝึกทักษะ แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ ความรู้ น าเสนอผลงาน และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 

๒ ปานกลาง จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรของสถานศึกษา และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ ด าเนินชีวิต 

๑ ก าลังพัฒนา จัดการเรียนรู้ที่ไม่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
 
ประเด็นพิจารณา ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  
ค าอธิบาย มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการ 
เรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย  
วิธีการรวบรวมข้อมูล  
  ๑. สังเกตการสอน การเยี่ยมชั้นเรียน  
  ๒. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลเชิงประจักษ์ได้แก่แผนการจัดการ เรียนรู้แบบคัด
กรองผู้เรียน ทะเบียนแหล่งเรียนรู้/สื่อการสอน ผลงาน/ชิ้นงาน/ โครงงาน นักเรียน แฟ้มสะสมงานนักเรียน 
รายงานการนิเทศการสอน รายงาน นิทรรศการวิชาการสานสัมพันธ์และแสดงผลงานนักเรียน รายงานวิจัยใน
ชั้นเรียน  
แหล่งข้อมูล  
  ๑. แผนการจัดการเรียนรู้  
  ๒. แบบคัดกรองผู้เรียน/การจัดกลุ่มผู้เรียน  
  ๓. ทะเบียนแหล่งเรียนรู้/สื่อการสอน  
  ๔. ผลงาน/ชิ้นงาน/โครงงาน นักเรียน  
  ๕. แฟ้มสะสมงานนักเรียน  

๖. สรุปรายงานการนิเทศการสอน  
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๗. รายงานนิทรรศการวิชาการสานสัมพันธ์และแสดงผลงานนักเรียน  
๘. รายงานวิจัยในชั้นเรียน  
๙. ครู นักเรียน  

ประเด็นการตรวจสอบ  
  ๑. การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้  

๒. การน าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 
 
ระดับคุณภาพ 
 
ระดับ คุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ ยอดเยี่ยม - ครูมีการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น มาใช้ ในการ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้ แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากสื่อที่หลากหลาย  
- ครูน าบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้อย่าง เหมาะสม
สอดคล้องกับเนื้อหาและลักษณะของกิจกรรมการเรียนรู้  
- มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อโดยผ่านกระบวนการ ศึกษาวิจัย 

๔ ดีเลิศ - ครูมีการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น มาใช้ ในการ
จัดการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จากสื่อท่ี
หลากหลาย 
- ครูน าบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้อย่าง เหมาะสม
สอดคล้องกับเนื้อหาและลักษณะของกิจกรรมการเรียนรู้  
- มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อ 

๓ ดี - ครูมีการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น มาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้  
- ครูน าบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้  
- มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อ 

๒ ปานกลาง - ครูมีการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น มาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้  
- ครูน าบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ แต่ขาดความ
เหมาะสม สอดคล้องกับเนื้อหาและลักษณะของกิจกรรมการ เรียนรู้ 

๑ ก าลังพัฒนา - ครูไม่มีการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น มาใช้ใน
การจัดการเรียนรู้  
- ครูไม่น าบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 
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ประเด็นพิจารณา ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
ค าอธิบาย ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้และวินัยชั้นเรียน 
เน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างครูกับนักเรียน นักเรียนกับนักเรียน และรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ 
ร่วมกันอย่างมีความสุข  
 
วิธีการรวบรวมข้อมูล  

๑. สังเกต/สอบถามความพึงพอใจของนักเรียน  
๒. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลเชิงประจักษ์ได้แก่แผนการจัดการ เรียนรู้ แบบคัด

กรองผู้เรียน ผลงาน/ชิ้นงาน/โครงงาน นักเรียน แฟ้มสะสมงานนักเรียน รายงานการนิเทศการสอน รายงาน
นิทรรศการวิชาการสานสัมพันธ์และแสดงผลงาน นักเรียน  

 
แหล่งข้อมูล  
  ๑. แผนการจัดการเรียนรู้  
  ๒. แบบคัดกรองผู้เรียน/การจัดกลุ่มผู้เรียน  
  ๓. ผลงาน/ชิ้นงาน/โครงงาน นักเรียน  
  ๔. แฟ้มสะสมงานนักเรียน  
  ๕. สรุปรายงานการนิเทศการสอน  

๖. รายงานนิทรรศการวิชาการสานสัมพันธ์และแสดงผลงานนักเรียน 
  ๗. ครู นักเรียน  
 
ประเด็นการตรวจสอบ  
  ๑. การบริหารจัดการชั้นเรียนด้านสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้  
  ๒. กระบวนการจัดการเรียนรู  ้หรือกิจกรรมที่เน้นปฏิสัมพันธ์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ มีวินัย และ
เรียนรู้ได้อย่างมีความสุข 
 
ระดับคุณภาพ 
 
ระดับ คุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ ยอดเยี่ยม - ครูมีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องเรียนให้สะอาดปลอดภัย มีมุม
ประสบการณ์เสริมความรู้หรือป้ายนิเทศ ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่าง สม่ าเสมอ  
- ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และปลูกฝังให้นักเรียน ยอมรับความ
แตกต่างของผู้อ่ืนด้วยความเข้าใจและเต็มใจ มีวินัย เคารพในกฎ กติกา เห็นประโยชน์
ของการเรียน ตั้งใจเรียนเต็มที่และเรียนอย่างมีความสุข 

๔ ดีเลิศ - ครูมีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องเรียนให้สะอาดปลอดภัย มีมุม
ประสบการณ์เสริมความรู้หรือป้ายนิเทศ ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้บ่อยครั้ง  
- ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และปลูกฝังให้นักเรียน ยอมรับความ
แตกต่างของผู้อ่ืน มีวินัย เคารพในกฎกติกา เห็นประโยชน์ของ การเรียน ตั้งใจเรียนและ
เรียนอย่างมีความสุข 
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ระดับ คุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
๓ ดี - ครูมีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องเรียนให้สะอาดปลอดภัย มีมุม

ประสบการณ์เสริมความรู้หรือป้ายนิเทศ ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ค่อนข้างบ่อย  
- ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีวินัย เคารพในกฎกติกา เห็น
ประโยชน์ของการเรียน ตั้งใจเรียนและเรียนอย่างมีความสุข 

๒ ปานกลาง - ครูมีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องเรียนให้สะอาดปลอดภัย มีมุม
ประสบการณเ์สริมความรู้หรือป้ายนิเทศ ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้บางครั้ง  
- ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

๑ ก าลังพัฒนา - ครูไม่มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องเรียนให้สะอาดปลอดภัย มีมุม
ประสบการณ์เสริมความรู้หรือป้ายนิเทศ ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
- ครูไม่มีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

 
ประเด็นพิจารณา ๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
 
ค าอธิบาย  มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือ
และ วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน
เพ่ือ น าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้  
 
วิธีการรวบรวมข้อมูล  
  ๑. สอบถาม/สัมภาษณ์ ครู นักเรียน  
  ๒. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลเชิงประจักษ์ได้แก่แผนการจัดการ เรียนรู้ ผลงาน/
ชิ้นงาน/โครงงาน นักเรียน รายงานการนิเทศการสอน คู่มือการวัด และประเมินผลของสถานศึกษา แบบวัด
และประเมินผลรายวิชา วิจัยในชั้นเรียน  
 
แหล่งข้อมูล  
  ๑. แผนการจัดการเรียนรู้  
  ๒. คู่มือการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา  
  ๓. แบบวัดและประเมินผลรายวิชา  
  ๔. ผลงาน/ชิ้นงาน/โครงงาน นักเรียน  
  ๕. สรุปรายงานการนิเทศการสอน  
  ๖. วิจัยในชั้นเรียน  
  ๗. ครู นักเรียน  
 
ประเด็นการตรวจสอบ  
  ๑. การประเมินนักเรียนจากสภาพจริง และข้ันตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ  
  ๒. การใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม  
  ๓. การให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียน 
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ระดับคุณภาพ 
 
ระดับ คุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ ยอดเยี่ยม - มีการประเมินนักเรียนจากสภาพจริง มีข้ันตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ 
มีประสิทธิภาพ  
- ใช้เครื่องมือ วิธีการวัด และประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมาย และการจัดการเรียน
การสอน  
- ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนและนักเรียนน าไปใช้ในการพัฒนาตนเอง 

๔ ดีเลิศ - มีการประเมินนักเรียนจากสภาพจริง มีข้ันตอนตรวจสอบและประเมินอย่าง เป็น
ระบบ  
- ใช้เครื่องมือ วิธีการวัด และประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมาย และการจัดการเรียน
การสอน  
- ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนและนักเรียนน าไปใช้ในการพัฒนาตนเอง 

๓ ดี - มีการประเมินนักเรียนจากสภาพจริง มีข้ันตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ  
- ใช้เครื่องมือ วิธีการวัด และประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมาย และการจัดการเรียน
การสอน  
- ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียน 

๒ ปานกลาง - มีการประเมินนักเรียนจากสภาพจริง มีข้ันตอนตรวจสอบและประเมินผล  
- ใช้เครื่องมือ วิธีการวัด และประเมินผล  
- ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียน 

๑ ก าลังพัฒนา - มีการประเมินผลนักเรียน  
- ใช้เครื่องมือ วิธีการวัด และประเมินผล 

 
ประเด็นพิจารณา ๓.๕   มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง  
การจัดการเรียนรู ้ 
ค าอธิบาย ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือ 
น าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู  ้  
วิธีการรวบรวมข้อมูล  
  ๑. สอบถาม/สัมภาษณ์ ครู นักเรียน  
  ๒. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลเชิงประจักษ์ได้แก่แผนการจัดการ เรียนรู้ รายงาน
การนิเทศการสอน บันทึกการประชุม PLC บันทึกการประชุมวิชาการ สัญจร บันทึกการประชุมกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ วิจัยในชั้นเรียน รายงานการประเมิน ตนเองของครู  โครงการพัฒนาครูจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
 แหล่งข้อมูล  
  ๑. แผนการจัดการเรียนรู้  
  ๒. รายงานการนิเทศการสอน  
  ๓. บันทึกการประชุม PLC  
  ๔. บันทึกการประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้  
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  ๕. รายงานการประเมินตนเองของครู  
  ๖. วิจัยในชั้นเรียน  
  ๗. โครงการพัฒนาครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
 8. โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
  9. ครู นักเรียน  
ประเด็นการตรวจสอบ  
  ๑. ชุมชนแห่งการเรียนรู้  
  ๒. การปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
ระดับคุณภาพ 
 
ระดับ คุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ ยอดเยี่ยม - มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาและ ปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้  
- ได้รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  
- ครูและผู้เก่ียวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนา และ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
- ครูน าข้อมูลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อเสนอแนะจากการนิเทศการสอน มา 
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง เป็นแบบอย่างได้ 

๔ ดีเลิศ - มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาและ ปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้  
- ได้รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  
- ครูน าข้อมูลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อเสนอแนะจากการนิเทศการสอน มา 
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง 

๓ ดี - มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ จัดการ
เรียนรู้  
- ได้รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  
- ครูน าข้อมูลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อเสนอแนะจากการนิเทศการสอน มา 
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

๒ ปานกลาง - มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ  
- ครูน าข้อมูลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อเสนอแนะจากการนิเทศการสอน มา 
ปรับปรุงการสอนเป็นบางครั้ง 

๑ ก าลังพัฒนา - มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แต่ไม่มีการให้ข้อมูลสะท้อนกลับ  
- ครูไม่น าข้อมูลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อเสนอแนะจากการนิเทศการสอน มา
ปรับปรุงการสอน 
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การให้ระดับคุณภาพ มาตรฐานที่ ๓ กระบวนจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
ระดับคุณภาพ 
 
ระดับ คุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ ยอดเยี่ยม ครูร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป  
- จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ 
ในชีวิตได้  
- ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
- มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
- ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
- มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ  
จัดการเรียนรู้ 

๔ ดีเลิศ ครูร้อยละ ๘๐ – ๘๙.๙๙   
- จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ 
ในชีวิตได้  
- ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
- มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
- ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
- มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ  
จัดการเรียนรู้ 

๓ ดี ครูร้อยละ ๗๐ – ๗๙.๙๙   
- จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ 
ในชีวิตได้  
- ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
- มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
- ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
- มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ  
จัดการเรียนรู้ 

๒ ปานกลาง ครูร้อยละ ๖๐ – ๖๙.๙๙   
- จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ 
ในชีวิตได้  
- ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
- มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
- ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
- มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ  
จัดการเรียนรู้ 
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ระดับ คุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
๑ ก าลังพัฒนา ครูต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 

- จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ 
ในชีวิตได้  
- ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
- มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
- ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
- มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ  
การเรียนรู้ 
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เกณฑ์การประเมินระดับผลการประเมินรวมมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและประเด็นพิจารณา   
ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 

๑.  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณา 
ยอดเยี่ยม (๕) ได้ผลการประเมินระดับยอดเยี่ยม จ านวน ๕ – ๖ ประเด็นพิจารณา และไม่มี

ประเด็นพิจารณา ได้ผลการประเมินต ่ากว่าระดับดี 
ดีเลิศ (๔) ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จ านวน ๓ – ๔ ประเด็นพิจารณา และไม่มีประเด็น

พิจารณา ได้ผลการประเมินต ่ากว่าระดับดี 
ดี (๓) ๑. ได้ผลการประเมินระดับยอดเยี่ยม จ านวน ๑ – ๒ ประเด็นพิจารณา  

และไม่มปีระเด็นพิจารณาใดได้ผลการประเมินต ่ากว่าระดับดี หรือ 
๒. ได้ผลการประเมินระดับดี ทั้ง ๖ ประเด็นพิจารณา หรือ 
๓. ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป จ านวน ๔ – ๖ ประเด็นพิจารณา  
และมีบางประเด็นพิจารณาได้ผลการประเมินระดับปานกลาง 

ปานกลาง (๒) ๑. ได้ผลการประเมินระดับปานกลาง ทั้ง ๖ ประเด็นพิจารณา หรือ 
๒. ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป จ านวน ๑ – ๓ ประเด็นพิจารณา  
และประเด็นพิจารณาที่เหลือ ได้ผลการประเมินระดับปานกลาง 

ก าลังพัฒนา (๑) ได้ผลการประเมินระดับก าลังพัฒนาตั้งแต่ ๑ ประเด็นพิจารณา ขึ้นไป 
 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณา 
ยอดเยี่ยม (๕) ได้ผลการประเมินระดับยอดเยี่ยม จ านวน ๔ – ๕ ประเด็นพิจารณา  

และไม่มปีระเด็นพิจารณา ได้ผลการประเมินต ่ากว่าระดับดี 
ดีเลิศ (๔) ได้ผลการประเมินระดับยอดเยี่ยม จ านวน ๒ – ๓ ประเด็นพิจารณา  

และไม่มปีระเด็นพิจารณา ได้ผลการประเมินต ่ากว่าระดับดี 
ดี (๓) ๑. ได้ผลการประเมินระดับยอดเยี่ยม จ านวน ๑ ประเด็นพิจารณา  

และไม่มปีระเด็นพิจารณาใดได้ผลการประเมินต ่ากว่าระดับดี หรือ 
๒. ได้ผลการประเมินระดับดี ทั้ง ๕ ประเด็นพิจารณา หรือ 
๓. ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป จ านวน ๓ – ๔ ประเด็นพิจารณา  
และมีบางประเด็นพิจารณาได้ผลการประเมินระดับปานกลาง 

ปานกลาง (๒) ๑. ได้ผลการประเมินระดับปานกลาง ทั้ง ๕ ประเด็นพิจารณา หรือ 
๒. ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป จ านวน ๑ – ๒ ประเด็นพิจารณา  
และประเด็นพิจารณาที่เหลือ ได้ผลการประเมินระดับปานกลาง 
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ระดับ เกณฑ์การพิจารณา 
ก าลังพัฒนา (๑) ได้ผลการประเมินระดับก าลังพัฒนา ตั้งแต่ ๑ ประเด็นพิจารณา ขึ้นไป 

 
การสรุปมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณา 
ยอดเยี่ยม (๕) ได้ผลการประเมินระดับยอดเยี่ยม จ านวน ๒ ประเด็นพิจารณา  

ดีเลิศ (๔) ๑. ได้ผลการประเมินระดับยอดเยี่ยม จ านวน ๑ ประเด็นพิจารณา และผลการ
ประเมินระดับดีเลิศ จ านวน ๑ ประเด็นพิจารณา  หรือ 
๒. ได้ผลการประเมินระดับดีเลิศ ทั้ง ๒ ประเด็นพิจารณา 

ดี (๓) ๑. ได้ผลการประเมินระดับดีเลิศ จ านวน ๑ ประเด็นพิจารณา และผลการประเมิน
ระดับดี จ านวน ๑ ประเด็นพิจารณา  หรือ 
๒. ได้ผลการประเมินระดับดี ทั้ง ๒ ประเด็นพิจารณา  

ปานกลาง (๒) ๑. ได้ผลการประเมินระดับพอใช้ ทั้ง ๒ ประเด็นพิจารณา หรือ 
๒. ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป จ านวน ๑ ประเด็นพิจารณา  
และประเด็นพิจารณาท่ีเหลือ ได้ผลการประเมินระดับปานกลาง 

ก าลังพัฒนา (๑) ได้ผลการประเมินระดับก าลังพัฒนา ตั้งแต่ ๑ ประเด็นพิจารณา ขึ้นไป 
 
๒. การสรุป มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการของ ผู้บริหารสถานศึกษา 
 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณา 
ยอดเยี่ยม (๕) ได้ผลการประเมินระดับยอดเยี่ยม จ านวน ๔ – ๖ ประเด็นพิจารณา และไม่มีผล

การประเมินในประเด็นใดได้ต่ ากว่าระดับดีเลิศ 
ดีเลิศ (๔) ๑. ได้ผลการประเมินระดับยอดเยี่ยม จ านวน ๑ – ๓ ประเด็นพิจารณา และไม่มี

ผลการประเมินในประเด็นใดได้ต่ ากว่าระดับดีเลิศ  หรือ 
๒. ได้ผลการประเมินระดับดีเลิศ ๓ – ๖ ประเด็นพิจารณา และไม่มีผลการ
ประเมินในประเด็นใดได้ต่ ากว่าระดับดี 

ดี (๓) ๑. ได้ผลการประเมินระดับดีเลิศ จ านวน ๑ – ๒ ประเด็นพิจารณา และและไม่มี
ผลการประเมินในประเด็นใดได้ต่ ากว่าระดับดี หรือ 
๒. ได้ผลการประเมินระดับดี ทั้ง ๖ ประเด็นพิจารณา  

ปานกลาง (๒) ๑. ได้ผลการประเมินระดับปานกลางทุกประเด็นพิจารณา หรือ 
๒. ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป จ านวน ๑ ประเด็นพิจารณา  
และประเด็นพิจารณาท่ีเหลือ ได้ผลการประเมินระดับปานกลาง 

ก าลังพัฒนา (๑) ได้ผลการประเมินระดับก าลังพัฒนาตั้งแต่ ๑  ประเด็นพิจารณา ขึ้นไป 
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๓. การสรุป มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป ็นส าคัญ 
 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณา 
ยอดเยี่ยม (๕) ได้ผลการประเมินระดับยอดเยี่ยม จ านวน ๔ – ๕ ประเด็นพิจารณา และไม่มีผล

การประเมินในประเด็นใดได้ต่ ากว่าระดับดีเลิศ 
ดีเลิศ (๔) ๑. ได้ผลการประเมินระดับยอดเยี่ยม จ านวน ๑ – ๓ ประเด็นพิจารณา และไม่มี

ผลการประเมินในประเด็นใดได้ต่ ากว่าระดับดีเลิศ  หรือ 
๒. ได้ผลการประเมินระดับดีเลิศ ๓ – ๔ ประเด็นพิจารณา และไม่มีผลการ
ประเมินในประเด็นใดได้ต่ ากว่าระดับดี 

ดี (๓) ๑. ได้ผลการประเมินระดับดีเลิศ จ านวน ๑ – ๓ ประเด็นพิจารณา และและไม่มี
ผลการประเมินในประเด็นใดได้ต่ ากว่าระดับดี หรือ 
๒. ได้ผลการประเมินระดับดี ทั้ง ๕ ประเด็นพิจารณา  

ปานกลาง (๒) ๑. ได้ผลการประเมินระดับปานกลางทุกประเด็นพิจารณา หรือ 
๒. ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป จ านวน ๑ ประเด็นพิจารณา  
และประเด็นพิจารณาท่ีเหลือ ได้ผลการประเมินระดับปานกลาง 

ก าลังพัฒนา (๑) ได้ผลการประเมินระดับก าลังพัฒนาตั้งแต่ ๑  ประเด็นพิจารณา ขึ้นไป 
 
๔.  การสรุปภาพรวมของสถานศึกษา 
  

ระดับ เกณฑ์การพิจารณา 
ยอดเยี่ยม (๕) ได้ผลการประเมินระดับยอดเยี่ยม จ านวน ๓ มาตรฐาน  

ดีเลิศ (๔) ได้ผลการประเมินระดับดีเลิศ จ านวน ๒ – ๓ มาตรฐาน  
และไม่มมีาตรฐานใดได้ผลการประเมินต ่ากว่าระดับดี 

ดี (๓) ๑. ได้ผลการประเมินระดับดีเลิศ จ านวน ๑ มาตรฐานและไม่มีมาตรฐานใด
ได้ผลการประเมินต ่ากว่าระดับดี หรือ 
๒. ได้ผลการประเมินระดับดี ทั้ง ๓ มาตรฐานหรือ 
๓. ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป จ านวน ๒ – ๓ มาตรฐานและ 
มีมาตรฐานที่เหลือได้ผลการประเมินระดับปานกลาง 

ปานกลาง (๒) ๑. ได้ผลการประเมินระดับปานกลาง ทั้ง ๓ มาตรฐานหรือ 
๒. ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป จ านวน ๑ มาตรฐานและมาตรฐาน
ที่เหลือ ได้ผลการประเมินระดับปานกลาง 

ก าลังพัฒนา (๑) ได้ผลการประเมินระดับก าลังพัฒนา ตั้งแต่ ๑ มาตรฐาน ขึ้นไป 
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เครื่องมือการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ปีการศึกษา  ๒๕๖5 
   โรงเรียนกงไกรลาศวทิยา   

 

มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน / ร่องรอย ยอดเย่ียม 
(๕) 

ดีเลิศ 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง 
(๒) 

ก าลังพัฒนา 
(๑) 

๑. คุณภาพผู้เรียน 
     ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียน 

 
๑.๑.๑  มีความสามารถในการอ่าน 
การเขียน การสื่อสาร และการคิด
ค านวณ 
          ๑.๑.๑.๑  มีความสามารถใน
การอ่าน และการเขียนสื่อสาร
ภาษาไทย  

 

      
ตรวจสอบเอกสารที่สะท้อน
ผลสัมฤทธ์ิของผู้เรยีนจาก 
ข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น 

๑.  แบบสรุปผลการประเมิน
ความสามารถในการอ่านและการ
เขียนของนักเรียน  

๒.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
รายวิชาภาษาไทย  

๓.  โครงการพัฒนาพัฒนา
ศักยภาพผูเ้รียนด้านภาษาไทย
ภาษาไทย  

๔. โครงการส่งเสรมิการอ่าน 
การเขียน ด้านภาษาไทย 

๕.  กิจกรรมสมดุสื่อใยรัก  
๖. กิจกรรมถอดบทเรียน 

      ๗. นักเรียน 
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เครื่องมือการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ปีการศึกษา  ๒๕๖5 
   โรงเรียนกงไกรลาศวทิยา   

 
 

มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน / ร่องรอย ยอดเย่ียม 
(๕) 

ดีเลิศ 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง 
(๒) 

ก าลังพัฒนา 
(๑) 

๑. คุณภาพผู้เรียน 
     ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียน 

 
๑.๑.๑  มีความสามารถในการอ่าน 
การเขียน การสื่อสาร และการคิด
ค านวณ 
          ๑.๑.๑.๒ ความสามารถใน
การสื่อสารภาษาอังกฤษ 
 

      
ตรวจสอบเอกสารทีส่ะท้อน
ผลสัมฤทธ์ิของผู้เรยีนจาก 
ข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น 
๑. แบบสรุปผลการประเมิน
ความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษของนักเรียน  
๒. ผลสัมฤทธ์ิทางเรียนรายวิชา
ภาษาอังกฤษ  
๓. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ด้านภาษาอังกฤษ 
๔.  กิจกรรมวันครสิมาสต์  
๕. นักเรียน 
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เครื่องมือการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ปีการศึกษา  ๒๕๖5 
   โรงเรียนกงไกรลาศวทิยา   

 
 

มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน / ร่องรอย ยอดเย่ียม 
(๕) 

ดีเลิศ 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง 
(๒) 

ก าลังพัฒนา 
(๑) 

๑. คุณภาพผู้เรียน 
     ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียน 

 
๑.๑.๑  มีความสามารถในการอ่าน 
การเขียน การสื่อสาร และการคิด
ค านวณ 
          ๑.๑.๑.๓   ความสามารถใน
การคิดค านวณ 
 

      
ตรวจสอบเอกสารทีส่ะท้อน
ผลสัมฤทธ์ิของผู้เรยีนจาก 
ข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น 
๑. แบบสรุปผลการประเมิน
ความสามารถในการคดิค านวณของ
นักเรียน  
๒. ผลสัมฤทธ์ิรายวิชาคณติศาสตร์  
๓. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ด้านคณติศาสตร ์ 
4. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
5. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
6. นักเรียน ประเด็นการตรวจสอบ 
ผู้เรยีนมีความสามารถในการคดิ
ค านวณตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนดในแต่ละระดับชั้น 

 



60 
 

เครื่องมือการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ปีการศึกษา  ๒๕๖5 
   โรงเรียนกงไกรลาศวทิยา   

 

มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน / ร่องรอย ยอดเย่ียม 
(๕) 

ดีเลิศ 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง 
(๒) 

ก าลังพัฒนา 
(๑) 

๑. คุณภาพผู้เรียน 
     ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียน 

 
๑.๑.๒  มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา 
 

     ตรวจสอบเอกสารที่สะท้อนผลสัมฤทธิข์องผู้เรียนจาก 
ข้อมูลและหลกัฐานเชิงประจกัษ์ เชน่ 
 ๑. แบบสรุปผลการประเมนิความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คดิอย่างมีวจิารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหาของนกัเรียน  
๒. แบบสรุปผลการประเมินการอ่าน คิดวเิคราะห์ 
และเขียน  
๓. โครงการพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนกลุ่มสาระการ
เรียนรูว้ิทยาศาสตร ์และคณิตศาสตร ์
4. โครงการพัฒนาศักยภาพผูเ้รียนด้านวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
5. โครงการพัฒนาศักยภาพผูเ้รียนด้านวทิยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศกึษาตอนปลาย 
6 โครงการบูรณาการการเรียนรู้ 
7. โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
8. โครงการพัฒนาทกัษะด้านวิชาการ ทกัษะชีวิต 
และทกัษะวชิาชีพ 
9. กิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถด้านการคิดคิด
วิเคราะห์ คดิอย่างมีวจิารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา ไดแ้ก่  
กิจกรรมลดเวลาเรียนฯ  กิจกรรมพฒันาผูเ้รยีน  
กิจกรรมค่าย กจิกรรม 
การประกวด โครงงานและผลงานนกัเรียนรายวิชา
การศกึษาค้นคว้าอิสระ (IS)  
10. นักเรียน  
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เครื่องมือการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ปีการศึกษา  ๒๕๖5 
   โรงเรียนกงไกรลาศวทิยา   

 

มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน / ร่องรอย ยอดเย่ียม 
(๕) 

ดีเลิศ 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง 
(๒) 

ก าลังพัฒนา 
(๑) 

๑. คุณภาพผู้เรียน 
     ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียน 

 
๑.๑.๓  มีความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม 

      
ตรวจสอบเอกสารที่สะท้อน
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนจากข้อมูลและ
หลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น 
๑. แบบสรุปผลการประเมินความสามารถ
ในการสร้างนวัตกรรม  

๒. ผลสัมฤทธ์ิรายวิชา IS๑ , IS๒ , IS๓  

๓. กิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรมในวันบูรณาการ ได้แก่ 
กิจกรรมการประกวด โครงงานและผลงาน
นักเรียน  

4. โครงงานบูรณาการ 

5. รางวัลผลงานดี เด่นด้านการสร้าง
นวัตกรรม  

6. นักเรียน  
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เครื่องมือการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ปีการศึกษา  ๒๕๖5 
   โรงเรียนกงไกรลาศวทิยา   

 

มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน / ร่องรอย ยอดเย่ียม 
(๕) 

ดีเลิศ 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง 
(๒) 

ก าลังพัฒนา 
(๑) 

๑. คุณภาพผู้เรียน 
     ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียน 

 
๑.๑.๔   ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 
 

      
ตรวจสอบเอกสารทีส่ะท้อนผลสมัฤทธิ์
ของผู้เรียนจากข้อมลูและหลักฐานเชิง
ประจักษ์ เช่น 
๑. แบบสรุปผลการประเมินความสามารถ
ในการเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสาร  
๒. ผลสัมฤทธ์ิรายวิชา เทคโนโลยี
สารสนเทศ คอมพิวเตอร ์ 
๓. โครงการส่งเสรมิศักยภาพนักเรยีนที่มี
ความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี / กิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ ICT  
๔. รางวัลผลงานดีเด่นด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
๕. นักเรียน  
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เครื่องมือการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ปีการศึกษา  ๒๕๖5 
   โรงเรียนกงไกรลาศวทิยา   

 

มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน / ร่องรอย ยอดเย่ียม 
(๕) 

ดีเลิศ 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง 
(๒) 

ก าลังพัฒนา 
(๑) 

๑. คุณภาพผู้เรียน 
     ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียน 

 
๑.๑.๕  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

      
ตรวจสอบเอกสารที่สะท้อน
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนจากข้อมูลและ
หลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น 
๑. แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนประจ าภาคเรียน  
๒. ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)  
๓. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้  
๔. นักเรียน  
 
 

 
 
 
 
 
 
 



64 
 

เครื่องมือการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ปีการศึกษา  ๒๕๖5 
   โรงเรียนกงไกรลาศวทิยา   

 

มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน / ร่องรอย ยอดเย่ียม 
(๕) 

ดีเลิศ 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง 
(๒) 

ก าลังพัฒนา 
(๑) 

๑. คุณภาพผู้เรียน 
     ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียน 

 
๑.๑.๖   มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน  
และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

      
ตรวจสอบเอกสารที่สะท้อน
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนจากข้อมูลและ
หลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น 
๑. ผลการติดตามการศึกษาต่อและอาชีพ
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และ ๖  
 ๒. แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน  
 ๓. โครงการกจิกรรมพัฒนาผูเ้รียน/
กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ  
 ๔. นักเรียน  
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เครื่องมือการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ปีการศึกษา  ๒๕๖5 
   โรงเรียนกงไกรลาศวทิยา   

 

มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน / ร่องรอย ยอดเย่ียม 
(๕) 

ดีเลิศ 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง 
(๒) 

ก าลังพัฒนา 
(๑) 

๑. คุณภาพผู้เรียน 
     ๑.๒ คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน 
 

 
๑.๒.๑  การมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนด 
 

      
ตรวจสอบเอกสารทีส่ะท้อนผลสมัฤทธิ์
ของผู้เรียนจากข้อมลูและหลักฐานเชิง
ประจักษ์ เช่น 
  ๑. ผลการประเมินคุณลักษณะอนัพึง
ประสงค์ของนักเรยีนตามหลักสูตร
สถานศึกษา  
 ๒. โครงการส่งเสริมใหผู้้เรียนมีคณุธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  
 ๓. โครงการกจิกรรมพัฒนาผูเ้รียน  
 ๔. โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 ๕. แผนการจัดการเรียนรู ้ 
 ๖. รางวัลผลงานดเีด่นท่ีแสดงถึง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
และการแสดงออกถึงความเป็นอัตลักษณ์
ของนักเรียน  
7. โครงการจิตอาสากลา้ท าด ี
8. นักเรียน  
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เครื่องมือการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ปีการศึกษา  ๒๕๖5 

   โรงเรียนกงไกรลาศวทิยา   
 

มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน / ร่องรอย ยอดเย่ียม 
(๕) 

ดีเลิศ 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง 
(๒) 

ก าลังพัฒนา 
(๑) 

๑. คุณภาพผู้เรียน 
     ๑.๒ คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน 
 

 
๑.๒.๒  ความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย 

      
ตรวจสอบเอกสารทีส่ะท้อนผลสมัฤทธิ์
ของผู้เรียนจากข้อมลูและหลักฐานเชิง
ประจักษ์ เช่น 
๑. รายงานโครงการพัฒนาคณุภาพผู้เรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ  
 ๒. รายงานการร่วมกิจกรรมทาง
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณไีทย  
 ๓. โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ระดับช้ัน ม.1-6  
 ๔. โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้มังคละ
เภรีศรีกงไกรลาศ  
 ๕. แผนการจัดการเรียนรู ้ 
 ๖. รางวัลผลงานดเีด่นท่ีแสดงถึงความ
ภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็น
ไทย  
 ๗. นักเรียน  
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เครื่องมือการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ปีการศึกษา  ๒๕๖5 
   โรงเรียนกงไกรลาศวทิยา   

 

มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน / ร่องรอย ยอดเย่ียม 
(๕) 

ดีเลิศ 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง 
(๒) 

ก าลังพัฒนา 
(๑) 

๑. คุณภาพผู้เรียน 
     ๑.๒ คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน 
 

 
๑.๒.๓  การยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและ
ความหลากหลาย 

      
ตรวจสอบเอกสารทีส่ะท้อนผลสมัฤทธิ์
ของผู้เรียนจากข้อมลูและหลักฐานเชิง
ประจักษ์ เช่น 
๑. รายงานโครงการพัฒนาผู้เรียน 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู ้
 ๒. โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ทั้ง 6 ระดับช้ัน 
 ๓. กิจกรรมวันครสิมาสต์ และกิจกรรม
ภาษาจีน 
 ๔. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 
5. โครงการพัฒนาศูนย์เพื่อนใจวยัรุ่น To 
be number one   
 ๕. แผนการจัดการเรียนรู ้ 
 ๖. นักเรียน  
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เครื่องมือการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ปีการศึกษา  ๒๕๖5 
   โรงเรียนกงไกรลาศวทิยา   

 

มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน / ร่องรอย ยอดเย่ียม 
(๕) 

ดีเลิศ 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง 
(๒) 

ก าลังพัฒนา 
(๑) 

๑. คุณภาพผู้เรียน 
     ๑.๒ คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน 
 

 
๑.๒.๔  สุขภาวะทางร่างกาย 
และลักษณะจิตสังคม 

      
ตรวจสอบเอกสารที่สะท้อน
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนจากข้อมูลและ
หลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น 
๑. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านสุข
ศึกษาและพลศึกษา  
 ๒. โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรยีน  
 ๓. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน
กีฬา  
 ๔. รายงานโครงการจติอาสากล้าท าดี 
5. โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์     
 6.  กิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทาง
กายของนักเรียน 
 7. นักเรียน  
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เครื่องมือการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ปีการศึกษา  ๒๕๖5 
   โรงเรียนกงไกรลาศวทิยา   

 
 

มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน / ร่องรอย ยอดเย่ียม 
(๕) 

ดีเลิศ 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง 
(๒) 

ก าลังพัฒนา 
(๑) 

๑. คุณภาพผู้เรียน 
     ๑.๒ คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน 
 

 
๑.๒.๕  นิสัยรักการอ่าน 

      
ตรวจสอบเอกสารที่สะท้อน
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนจากข้อมูลและ
หลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น 
 ๑. โครงการส่งเสริมการอ่าน การ
เขียนและการสื่อสารด้านภาษาไทย 
 ๒. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ห้องสมุด  
 ๓. แผนการจัดการเรียนรู้   
๔.  แบบสรุปผลการประเมินกิจกรรม
ส่งเสริมรักการอ่าน 
 ๕.  แบบบันทึกกิจกรรมสมุดสื่อ 
ใยรัก 
๖. นักเรียน 

สรุประดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ........................(แปลผล................................)  
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เครื่องมือการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ปีการศึกษา  ๒๕๖5 
   โรงเรียนกงไกรลาศวทิยา   

 

มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน / ร่องรอย ยอดเย่ียม 
(๕) 

ดีเลิศ 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง 
(๒) 

ก าลังพัฒนา 
(๑) 

มาตรฐานที่ ๒ 
กระบวนการบริหารและ
การจัดการ 
 
 

 
๒.๑  มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 

     ตรวจเอกสาร 
๑. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  
 ๒. แผนปฏิบัติการประจ าปี  
 ๓. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่
เกี่ยวข้อง  
 ๔. รายงานการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา ประชุม
ครู ประชุมผู้ปกครองนักเรียน  
 ๕. คณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน  
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เครื่องมือการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ปีการศึกษา  ๒๕๖5 
   โรงเรียนกงไกรลาศวทิยา   

 

มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน / ร่องรอย ยอดเย่ียม 
(๕) 

ดีเลิศ 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง 
(๒) 

ก าลังพัฒนา 
(๑) 

มาตรฐานที่ ๒ 
กระบวนการบริหารและ
การจัดการ 
 
 

 
๒.๒   มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 

     ตรวจเอกสาร 
 ๑. แผนพัฒนาคณุภาพสถานศึกษา  
๒. แผนปฏิบัติการประจ าป ี 
๓. ค าสั่งปฏิบัติงานต่างๆ/คู่มือการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบคุลากร
ทางการศึกษา  
๔.รายงานการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา ประชุมครู ประชุมกลุม่สาระ 
๕. การนิเทศติดตาม/ปฏิทินการ
ปฏิบัติงาน รายงานการนิเทศการสอน  
๖. รายงานผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา (SAR)  
๗. รายงานวิธีปฏบิัติที่เป็นเลิศการ
บริหารงานเชิงระบบ รูปแบบ KRAILAT 
Model 
๘. การนิเทศติดตามจากหน่วยงานต้น
สังกัด  
๙. คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร 
ครู ผู้ปกครอง และนักเรยีน  
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เครื่องมือการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ปีการศึกษา  ๒๕๖5 
   โรงเรียนกงไกรลาศวทิยา   

 

มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน / ร่องรอย ยอดเย่ียม 
(๕) 

ดีเลิศ 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง 
(๒) 

ก าลังพัฒนา 
(๑) 

มาตรฐานที่ ๒ 
กระบวนการบริหารและ
การจัดการ 
 
 

 
๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ี
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม 
หลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

     ตรวจเอกสาร 
 ๑. แผนพัฒนาคณุภาพสถานศึกษา  
 ๒. แผนปฏิบตัิการประจ าป ี 
 ๓. โครงการพัฒนากลุ่มบริหารงาน
วิชาการ  
 ๔. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้ 
 ๕. หลักสูตรสถานศึกษา , แผนการ
จัดการเรียนรู ้ 
 ๖. รายงานการประชุมกลุ่มสาระการ
เรียนรู ้ 
 ๗. รายงานผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา (SAR)  
 ๘. ผู้บรหิาร ครู ผู้ปกครอง และนกัเรียน  
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เครื่องมือการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ปีการศึกษา  ๒๕๖5 
   โรงเรียนกงไกรลาศวทิยา   

 
 

มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน / ร่องรอย ยอดเย่ียม 
(๕) 

ดีเลิศ 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง 
(๒) 

ก าลังพัฒนา 
(๑) 

มาตรฐานที่ ๒ 
กระบวนการบริหารและ
การจัดการ 
 
 

 
๒.๔  สถานศึกษาส่งเสริม 
สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้
มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

     ตรวจเอกสาร 
 ๑. แผนพัฒนาคณุภาพสถานศึกษา  
 ๒. แผนปฏิบตัิการประจ าป ี
 ๓. โครงการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารงานบุคคล  
 ๔. คู่มือการปฏิบัติงานของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  
 ๕. บันทึกการประชุม PLC ประชุมกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้ 
 ๗. รายงานผลการประเมินตนเองของครู  
 ๘. คณะกรรมการสถานศึกษา ผูบ้ริหาร 
ครู ผู้ปกครอง และนักเรยีน  
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เครื่องมือการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ปีการศึกษา  ๒๕๖5 
   โรงเรียนกงไกรลาศวทิยา   

 

มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน / ร่องรอย ยอดเย่ียม 
(๕) 

ดีเลิศ 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง 
(๒) 

ก าลังพัฒนา 
(๑) 

มาตรฐานที่ ๒ 
กระบวนการบริหารและ
การจัดการ 
 
 

 
๒.๕   จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้ 

     ตรวจเอกสาร 
 ๑. แผนพัฒนาคณุภาพสถานศึกษา  
 ๒. แผนปฏิบตัิการประจ าป ี 
 ๓. โครงการส่งเสริมคณุภาพการ
บริหารงานกลุ่มบรหิารทั่วไป, งานอาคาร
สถานท่ี  
 ๔. บันทึกการใช้บริการสถานท่ีต่างๆ และ
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  
 ๕. รายงานโครงการทัศนศึกษา   
6. รายงานโครงการทุกโครงการใน
แผนปฏิบัติการ 
 7. สภาพแวดล้อมของโรงเรียน  
 8. ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน 
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เครื่องมือการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ปีการศึกษา  ๒๕๖5 
   โรงเรียนกงไกรลาศวทิยา   

 

มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน / ร่องรอย ยอดเย่ียม 
(๕) 

ดีเลิศ 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง 
(๒) 

ก าลังพัฒนา 
(๑) 

มาตรฐานที่ ๒ 
กระบวนการบริหารและ
การจัดการ 
 
 

 
๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการ 
เรียนรู้ 

     ตรวจเอกสาร 
 ๑. แผนพัฒนาคณุภาพสถานศึกษา  
 ๒. แผนปฏิบตัิการประจ าป ี 
 ๓. โครงการพัฒนางานทะเบียน และ
กิจกรรมพัฒนาระบบข้อมลูสารสนเทศ
นักเรียน(DMC)  
 ๔. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ  
 ๕. การจัดระบบข้อมลูสารสนเทศกลุ่ม
บริหารงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ งาน
ทะเบียน นักเรียน งานข้อมูลระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน(SDQ)  
 ๖. ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน  
 

สรุประดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ........................(แปลผล................................)  
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เครื่องมือการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ปีการศึกษา  ๒๕๖5 

   โรงเรียนกงไกรลาศวทิยา   
 

มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน / ร่องรอย ยอดเย่ียม 
(๕) 

ดีเลิศ 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง 
(๒) 

ก าลังพัฒนา 
(๑) 

มาตรฐานที่ ๓ 
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  
 
 
 

 
๓.๑   จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้  
ในการด าเนินชีวิต 

     ตรวจเอกสาร 
๑. แผนการจัดการเรยีนรู ้ 
๒. แบบคัดกรองผู้เรยีน/การจัดกลุม่ผู้เรียน  
๓. ทะเบียนแหล่งเรียนรู/้สื่อการสอน  
๔. ผลงาน/ชิ้นงาน/โครงงาน นักเรียน  
๕. แฟ้มสะสมงานนักเรียน  
๖. บันทึกการอ่าน  
๗. สรปุรายงานการนิเทศการสอน  
๘. รายงานนิทรรศการวิชาการสาน
สัมพันธ์และแสดงผลงานนักเรียน  
๙. รายงานวิจัยในช้ันเรียน  
๑๐. ครู นักเรียน สภาพแวดล้อม/
บรรยากาศการจดัการเรียนรู ้ 
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เครื่องมือการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ปีการศึกษา  ๒๕๖5 
   โรงเรียนกงไกรลาศวทิยา   

 

มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน / ร่องรอย ยอดเย่ียม 
(๕) 

ดีเลิศ 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง 
(๒) 

ก าลังพัฒนา 
(๑) 

มาตรฐานที่ ๓ 
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  
 
 
 

 
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

     ตรวจเอกสาร 
 ๑. แผนการจัดการเรียนรู้  
 ๒. แบบคัดกรองผู้เรียน/การจัดกลุ่ม
ผู้เรียน  
 ๓. ทะเบียนแหล่งเรียนรู้/สื่อการ
สอน  
 ๔. ผลงาน/ชิ้นงาน/โครงงาน 
นักเรียน  
 ๕. แฟ้มสะสมงานนักเรียน  
๖. สรุปรายงานการนิเทศการสอน  
๗. รายงานนิทรรศการวิชาการสาน
สัมพันธ์และแสดงผลงานนักเรียน  
๘. รายงานวิจัยในชั้นเรียน  
๙. ครู นักเรียน  
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เครื่องมือการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ปีการศึกษา  ๒๕๖5 
   โรงเรียนกงไกรลาศวทิยา   

 

มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน / ร่องรอย ยอดเย่ียม 
(๕) 

ดีเลิศ 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง 
(๒) 

ก าลังพัฒนา 
(๑) 

มาตรฐานที่ ๓ 
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  
 
 
 

 
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียน
เชิงบวก 

     ตรวจเอกสาร 
 ๑. แผนการจัดการเรียนรู้  
 ๒. แบบคัดกรองผู้เรียน/การจัดกลุ่ม
ผู้เรียน  
 ๓. ผลงาน/ชิ้นงาน/โครงงาน 
นักเรียน  
 ๔. แฟ้มสะสมงานนักเรียน  
 ๕. สรุปรายงานการนิเทศการสอน  
๖. รายงานนิทรรศการวิชาการสาน
สัมพันธ์และแสดงผลงานนักเรียน 
 ๗. ครู นักเรียน 
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เครื่องมือการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ปีการศึกษา  ๒๕๖5 
   โรงเรียนกงไกรลาศวทิยา   

 

มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน / ร่องรอย ยอดเย่ียม 
(๕) 

ดีเลิศ 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง 
(๒) 

ก าลังพัฒนา 
(๑) 

มาตรฐานที่ ๓ 
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  
 
 
 

 
๓.๔  ตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผล
มาพัฒนาผู้เรียน 

     ตรวจเอกสาร 
 ๑. แผนการจัดการเรียนรู้  
 ๒. คู่มือการวัดและประเมินผลของ
สถานศึกษา  
 ๓. แบบวัดและประเมินผลรายวิชา  
 ๔. ผลงาน/ชิ้นงาน/โครงงาน 
นักเรียน  
 ๕. สรุปรายงานการนิเทศการสอน  
 ๖. วิจัยในชั้นเรียน  
 ๗. ครู นักเรียน  
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เครื่องมือการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ปีการศึกษา  ๒๕๖5 

   โรงเรียนกงไกรลาศวทิยา   
 

มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน / ร่องรอย ยอดเย่ียม 
(๕) 

ดีเลิศ 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง 
(๒) 

ก าลังพัฒนา 
(๑) 

มาตรฐานที่ ๓ 
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  
 
 
 

 
๓.๕   มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุง 

     ตรวจเอกสาร 
 ๑. แผนการจัดการเรียนรู้  
 ๒. รายงานการนิเทศการสอน  
 ๓. บันทึกการประชุม PLC  
 ๔. บันทึกการประชุมกลุ่มสาระการ
เรียนรู้  
 ๕. รายงานการประเมินตนเองของ
คร ู 
 ๖. วิจัยในชั้นเรียน  
 ๗. โครงการพัฒนาครูจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทั้ง 8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  
8. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษา 
 9. ครู นักเรียน  
 

สรุประดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ........................(แปลผล................................)  
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