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ค ำน ำ 
 
 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นกระบวนการที่สร้างความมั่นใจแก่ทุกฝ่ายว่าการจัด
การศึกษาทุกระดับมีคุณภาพและจะคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  จึงให้มีการปฏิรูประบบ
การประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา  โดยมีนโยบายปรับปรุงมาตรฐานและตัวชี้วัดให้มีจ า นวน
น้อยลง  กระชับ  และสะท้อนถึงคุณภาพอย่างแท้จริง  เน้นการประเมินตามสภาพจริง  ไม่ยุ่งยาก  สร้าง
มาตรฐานระบบการประเมิน  เพื่อลดภาระการจัดเก็บข้อมูล  ลดการจัดท าเอกสารที่ใช้ในการประเมิน  รวมทั้ง
พัฒนาผู้ประเมินภายในให้มีมาตรฐาน  มีความน่าเชื่อถือ  สามารถให้ค าชี้แนะและให้ค าปรึกษาแก่สถานศึกษา
ได้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ปรับใหม่จึงมีจ านวนไม่มาก  แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของ 
สถานศึกษาจะเน้นการเก็บข้อมูลในเชิงคุณภาพตามบริบทของสถานศึกษา  ไม่เพ่ิมภาระการจัดท าเอกสารให้
สถานศึกษา  ปรับกระบวนทัศน์ในการประเมินที่มีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาบนพ้ืนฐานบริบทของสถานศึกษา  
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาทุนมนุษย์และเป็นเป้าหมายส าคัญที่สุดที่ผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายทุกคนในสถานศึกษาต้องรับรู้  และปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบให้บรรลุถึงเป้าหมาย
คือมาตรฐานที่สถานศึกษาก าหนดและร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาที่เกิดขึ้น    สามารถน าไป
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

   
 
 
          

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



สำรบัญ 
 
ส่วนที ่            หน้ำ 

  ค าน า           

  สารบัญ 

กำรประเมินคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
  มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน       

  มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  

  มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

  มาตรฐานที่  ๔  ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล    

เครื่องมือกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ  ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน   
  มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน       

  มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  

  มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

  มาตรฐานที่  ๔  ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

     ภำคผนวก 
 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประชุมปฏิบัติการเตรียมการจัดท า 
รายงานประจ าปีของสถานศึกษา (SAR)  

 คณะผู้จัดท า 
               

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 

 
กำรประเมินคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

เพ่ือกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 
 
มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 

1) ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน เขียน กำรสื่อสำร และกำรคิดค ำนวณตำมเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 
ค ำอธิบำย 

ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละ 
ระดับชั้นโดยแยกแยะข้อเท็จจริง รายละเอียด จัดกลุ่มข้อมูล จัดกลุ่มความคิด เชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่  
และสื่อสารเพ่ือเสนอความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู โดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง 
ประเด็นกำรพิจำรณำ 

๑. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียนได้เหมาะสมตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
๒. ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยได้เหมาะสมตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น  
๓. ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เหมาะสมตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น  
๔. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น  

 
เกณฑ์กำรพิจำรณำ 

๑. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียนได้เหมาะสมตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น  

ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 
ระดับ

คุณภำพ 
ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียนได้เหมาะสมตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น  ร้อยละ๘๐ ขึ้นไป ๔ 

ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียนได้เหมาะสมตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น  ร้อยละ ๗๐-๗๙   ๓ 

ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียนได้เหมาะสมตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น  ร้อยละ ๕๐– ๖๙   ๒ 

ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียนได้เหมาะสมตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ๑ 

 
 
 
 
 



๒. ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยได้เหมาะสมตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น  

ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 
ระดับ

คุณภำพ 
ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยได้เหมาะสมตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 

ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
๔ 

ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยได้เหมาะสมตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 

ร้อยละ ๗๐-๗๙   
๓ 

ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยได้เหมาะสมตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 

ร้อยละ  ๕๐ – ๖๙   
๒ 

ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยได้เหมาะสมตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 

ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 

๑ 

 
 
๓. ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เหมาะสมตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น  

ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 
ระดับ

คุณภำพ 
ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เหมาะสมตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น  
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 

๔ 

ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เหมาะสมตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น  
ร้อยละ ๗๐-๗๙   

๓ 

ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เหมาะสมตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น  
ร้อยละ  ๕๐ – ๖๙   

๒ 

ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เหมาะสมตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น  
ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 

๑ 

 
๔. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น ในระดับดีขึ้นไป 

ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 
ระดับ

คุณภำพ 
ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ๔ 

ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น ร้อยละ ๗๐-๗๙   ๓ 

ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น ร้อยละ ๕๐ – ๖๙   ๒ 

ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ๑ 



 
ตำรำงสรุประดับคุณภำพ 

๑. ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 

ประเด็นพิจำรณำ 
ระดับ

คุณภำพ 
๑. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียนได้เหมาะสมตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น   

๒. ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยได้เหมาะสมตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น   

๓. ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เหมาะสมตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น   

๔. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น   

สรุประดับคุณภำพ(ฐำนนิยม: M๑de)  

 
 
วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล/ แหล่งข้อมูล 

วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 

๑. การสัมภาษณ์การสอบถาม 

การสังเกตพฤติกรรม 
ผู้เรียน ครู  ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

๒. การตรวจเอกสาร หลักฐาน  
ร่องรอยการปฏิบัติงาน หรือ 

ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

ตรวจสอบเอกสำรที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนจาก 

ข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น 

- แบบสรุปผลการอ่าน การเขียน 

- บันทึกการอ่าน 

- แบบสรุปรายงานการประเมินความสามารถในการอ่าน 

คิดวิเคราะห์และเขียน 

- เอกสารการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับชั้น 
- ชิ้นงาน ผลงานนักเรียน 

- รายงานโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถ 

อ่านออกเขียนได้ 
- สังเกตพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน 
ตรวจสอบเอกสารที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนจาก 

ข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น 

- แบบสรุปผลการคิดค านวณของนักเรียน 

- เอกสารการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับชั้น 

- แบบสรุปรายงานการประเมินความสามารถด้านการ 

คิดวิเคราะห์ ค านวณ 

 



วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 

-สมุดแบบฝึกหัด/ชิ้นงาน/ผลงานนักเรียน 
- สังเกตพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน 

 
2. ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดวิจำรณญำณ อภิปรำย แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและ 

แก้ปัญหำ 
 
ค ำอธิบำย 

ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหาในภาพรวมจากการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมและการพัฒนาผู้เรียน มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์และเขียนเรื่องหรือข้อความที่ได้จากการอ่าน ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดน าเสนอวิธีคิด  
วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ ก าหนด
เป้าหมาย คาดการณ ์และตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 
ประเด็นกำรพิจำรณำ 

๑. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา และน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 
 
เกณฑ์กำรพิจำรณำ 

๑. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา และน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 

 
 

ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 
ระดับ

คุณภำพ 
ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา และน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม  ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 

๔ 

ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา และน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม  ร้อยละ ๗๐-๗๙   

๓ 

ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา และน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม  ร้อยละ  ๕๐–๖๙   

๒ 

ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา และน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม  ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 

๑ 



 
วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล/ แหล่งข้อมูล 

วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 

๑. การสัมภาษณ์การสอบถาม 

การสังเกตพฤติกรรม 
ผู้เรียน ครู  ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

๒. การตรวจเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการ
ปฏิบัติงาน หรือข้อมูล 

เชิงประจักษ์ 

ตรวจสอบเอกสำร 

ตรวจสอบเอกสารที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนจาก 

ข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น 

-แบบสรุปรายงานการประเมินความสามารถในการอ่าน 

คิดวิเคราะห์และเขียน 

-บันทึกการท างาน/ชิ้นงาน/ผลงานนักเรียน 

-การน าเสนองาน/โครงงาน/IS 

-ร่องรอยกิจกรรม โครงการ รายงานโครงการเปิดบ้านวิชาการ คุณธรรม 
และ IS 

-รายงานโครงการพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมลดเวลาเรียนฯ 

-รายงานโครงการส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพฯ 

-รายงานโครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

-รายงานโครงการพัฒนานักเรียนห้องเรียนพิเศษ 

-สังเกตพฤติกรรมการเรียน การท างานร่วมกัน 

 

 
๓) ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

ค ำอธิบำย 
ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร สืบค้น และน าเสนอข้อมูล และ

หรือผลงานเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ประเด็นกำรพิจำรณำ 

๑. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย  
และมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 



เกณฑ์กำรพิจำรณำ 
๑. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย 

และมีประสิทธิภาพ 

ประเด็นพิจำรณำ 
ระดับ

คุณภำพ 
ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย และมี
ประสิทธิภาพร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 

๔ 

ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย และมี
ประสิทธิภาพร้อยละ ๗๐-๗๙   

๓ 

ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย และมี
ประสิทธิภาพร้อยละ  ๕๐ – ๖๙   

๒ 

ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย และมี
ประสิทธิภาพต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 

๑ 

 
 
วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล/ แหล่งข้อมูล 

วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 

๑. การสัมภาษณ์การสอบถาม 

การสังเกตพฤติกรรม 
ผู้เรียน ครู  ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

๒. การตรวจเอกสาร หลักฐาน  
ร่องรอยการปฏิบัติงาน หรือข้อมูลเชิง
ประจักษ์ 

ตรวจสอบเอกสำร 

ตรวจสอบเอกสารที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนจากข้อมูลและ
หลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น 

-บันทึกการท างาน/ชิ้นงาน/ผลงานนักเรียน 

-โครงงาน 

-การน าเสนองาน/โครงงาน/IS 

-สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน เช่น ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ 
การใช้อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
-รายงานโครงการพัฒนานักเรียนห้องเรียนพิเศษ 

 

 
 
 
 
 



๔) ควำมก้ำวหน้ำทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 
 
ค ำอธิบำย 

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยทั้ง ๘ กลุ่มสาระ มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร 
และมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดรวมทั้งมีผลการ
ทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

 
 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
๑. ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะต่างๆ  

ตามหลักสูตรสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม และต่อเนื่อง 
 
เกณฑ์กำรพิจำรณำ 

๑. ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะต่างๆ  
ตามหลักสูตรสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม และต่อเนื่อง 
 

ประเด็นพิจำรณำ 
ระดับ

คุณภำพ 
ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะต่างๆ  
ตามหลักสูตรสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม และต่อเนื่อง ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 

๔ 

ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะต่างๆ  
ตามหลักสูตรสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม และต่อเนื่อง ร้อยละ ๗๐-๗๙   

๓ 

ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะต่างๆ  
ตามหลักสูตรสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม และต่อเนื่อง ร้อยละ  ๕๐ – ๖๙   

๒ 

ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะต่างๆ  
ตามหลักสูตรสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม และต่อเนื่อง  ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 

๑ 

 
 
 
 
 
 
 



 
วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล/ แหล่งข้อมูล 

วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 

๑. การสัมภาษณ์การสอบถาม 

การสังเกตพฤติกรรม 
ผู้เรียน ครู  ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

๒. การตรวจเอกสาร หลักฐาน  
ร่องรอยการปฏิบัติงาน หรือ 

ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

ตรวจสอบเอกสำร 

ตรวจสอบเอกสารที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนจากข้อมูลและหลักฐาน
เชิงประจักษ์ เช่น 

-แบบสรุปรายงานการประเมินความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์และ
เขียน 

-เอกสารการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับชั้น 
-ชิ้นงาน ผลงานนักเรียน 

-รายงานผลการพัฒนาผู้เรียนแต่ละรายวิชา 
-สังเกตพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน 

-รายงานโครงการพัฒนานักเรียนห้องเรียนพิเศษ 

 

 
 
 
 

 
 
๕) ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและพัฒนำกำรจำกผลกำรสอบวัดระดับชำติ 

 
ค ำอธิบำย 

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยทั้ง ๘ กลุ่มสาระ มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร 
เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดรวมทั้งมีผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดและผู้เรียน
มีผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เฉลี่ยตามเกณฑ์  

 
ประเด็นกำรพิจำรณำ 

๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพิ่มข้ึนร้อยละ ๓ 
๒. ค่าเฉลี่ยผลการสอบวัดระดับชาติ ๑-NET ระดับ ม.๓ และ ม.๖  มีพัฒนาการสูงขึ้น 

 



เกณฑ์กำรพิจำรณำ 
๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓ 

ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 
ระดับ

คุณภำพ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๓   
ร้อยละ  ๘๐  ขึ้นไป 

๔ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๓   
ร้อยละ  ๗๐ - ๗๙   

๓ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๓   
ร้อยละ  ๕๐ – ๖๙   

๒ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๓   
ต่ ากว่าร้อยละ  ๕๐ 

๑ 

 
๒. ค่าเฉลี่ยผลการสอบวัดระดับชาติ ๑-NET ระดับ ม.๓, ม.๖  มีพัฒนาการสูงขึ้น  

ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 
ระดับ

คุณภำพ 
จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๕๐ ขึ้นไปได้ผลการทดสอบรวบยอดเฉลี่ยระดับชาติ 
สูงกว่าเกณฑ์ของสถานศึกษาหรือเขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนด   

๔ 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๔๐ – ๔๙ ได้ผลการทดสอบรวบยอดเฉลี่ยระดับชาติ 
สูงกว่าเกณฑ์ของสถานศึกษาหรือเขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนด   

๓ 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๓๐ – ๒๙ ได้ผลการทดสอบรวบยอดเฉลี่ยระดับชาติ 
สูงกว่าเกณฑ์ของสถานศึกษาหรือเขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนด   

๒ 

จ านวนผู้เรียนต่ ากว่าร้อยละ ๒๐ ได้ผลการทดสอบรวบยอดเฉลี่ยระดับชาติ 
สูงกว่าเกณฑ์ของสถานศึกษาหรือเขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนด   

๑ 

 
 
 
 
 
 
 



ตำรำงสรุประดับคุณภำพ 
๑. ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 

ประเด็นพิจำรณำ 
ระดับ

คุณภำพ 
๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพิ่มข้ึนร้อยละ ๓  

๒. ค่าเฉลี่ยผลการสอบวัดระดับชาติ ๑-NET ระดับ ม.๓ และ ม.๖  มีพัฒนาการสูงขึ้น   

สรุประดับคุณภำพ(ฐำนนิยม: M๑de)  

 
วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล/ แหล่งข้อมูล 

วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 

๑. การตรวจเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย 

การปฏิบัติงาน หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ 
ตรวจสอบเอกสำรที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนจาก 

- รายงานผลการทดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
(สทศ.) ของผู้เรียนชั้นที่มีการทดสอบ ทั้ง ๕ กลุ่มสาระ  

ในปีปัจจุบัน และปีท่ีผ่านมา 

- รายงานเปรียบเทียบผลการทดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (สทศ.) ของผู้เรียน ตามเป้าหมายของสถานศึกษา ทั้ง ๕ กลุ่ม
สาระ ในปีปัจจุบัน และปีที่ผ่านมา 

- เอกสารการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับชั้น(ปพ.๕) 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง  ๘  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

๖) ควำมพร้อมในกำรศึกษำต่อ กำรฝึกงำน หรือกำรท ำงำน 
 

ค ำอธิบำย 
ผู้เรียนมีความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการท างานอย่างเป็นระบบ โดยมีการวาง

แผนการท างาน ด าเนินงานตามแผนอย่างรอบคอบ เอาใจใส่ มานะ พากเพียร มีการตรวจสอบทบทวนการ
ท างานเป็นระยะ ๆ จนงานที่ด าเนินการบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ก าหนดจนส าเร็จอย่าง
มีคุณภาพ ท างานอย่างมีความสุขมุ่งมั่นพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง สามารถท างานเป็นหมู่คณะ
ได้ มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต สามารถบอกแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ และหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเอง
สนใจ 
ประเด็นกำรพิจำรณำ 

๑. ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะ และเจตคติทีดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น  
๒. ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะในการท างาน ประกอบอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย 

 



เกณฑ์กำรพิจำรณำ 
๑. ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะ และเจตคติทีดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น 

 
 

ประเด็นการพิจารณา 
ระดับ

คุณภำพ 
ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะ และเจตคติทีดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น  ร้อยละ  ๘๐  ขึ้นไป ๔ 

ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะ และเจตคติทีดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น  ร้อยละ  ๗๐ - ๗๙   ๓ 

ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะ และเจตคติทีดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น  ร้อยละ  ๕๐ – ๖๙   ๒ 

ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะ และเจตคติทีดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น   ต่ ากว่าร้อยละ  ๕๐ ๑ 

 
๒. ผู้เรียนมีความรู้ทักษะในการท างานประกอบอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย 

ประเด็นการพิจารณา 
ระดับ

คุณภำพ 
ผู้เรียนมีความรู้ทักษะในการท างานประกอบอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย 

ร้อยละ  ๘๐  ขึ้นไป 
๔ 

ผู้เรียนมีความรู้ทักษะในการท างานประกอบอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย 

ร้อยละ  ๗๐ - ๗๙   
๓ 

ผู้เรียนมีความรู้ทักษะในการท างานประกอบอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย 

ร้อยละ  ๕๐ – ๖๙   
๒ 

ผู้เรียนมีความรู้ทักษะในการท างานประกอบอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย 

ต่ ากว่าร้อยละ  ๕๐ 

๑ 

ตำรำงสรุประดับคุณภำพ 
๑. ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
ระดับ

คุณภำพ 
๑. ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะ และเจตคติทีดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น  

๒. ผู้เรียนมีความรู้ทักษะในการท างานประกอบอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย  

สรุประดับคุณภำพ(ฐำนนิยม: M๑de)  

 
 



วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล/ แหล่งข้อมูล 
วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 

๑. การสอบถามสัมภาษณ์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้เรียน และผู้ที่เก่ียวข้อง 

๒. การสังเกต - พฤติกรรมของครู (การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในและนอกห้องเรียน)  
- พฤติกรรมของผู้เรียน (การปฏิบัติงานกลุ่ม) 

๓. การตรวจเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการ
ปฏิบัติงาน หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ 

- รายงานโครงการพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมลดเวลาเรียนฯ 

- รายงานโครงการส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพฯ 

- รายงานโครงการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ 

- สัมภาษณ์นักเรียนเกี่ยวกับการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ  
 

 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

๑) กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมำยและ
วัฒนธรรมอันดีงำมของสังคม 

ค ำอธิบำย 
ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีความเอ้ืออาทร 

ต่อผู้อื่น กตัญญูกตเวทีต่อบุพการีและผู้มีพระคุณ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง เพ่ือการอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข มีความตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม และเป็นคนดีของสังคม 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษา

ก าหนดปรากฏชัดเจน โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์กำรพิจำรณำ 
          การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรม 
อันดีงามของสังคม 

ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ ระดับคุณภำพ 

ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคมและจิตส านึกตามที่
สถานศึกษาก าหนดปรากฏชัดเจน โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

ร้อยละ ๘๐ 

๔ 

ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคมและจิตส านึกตามที่
สถานศึกษาก าหนดปรากฏชัดเจน โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

ร้อยละ ๗๐-๗๙ 

๓ 

ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคมและจิตส านึกตามที่
สถานศึกษาก าหนดปรากฏชัดเจน โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

ร้อยละ ๕๐-๖๙ 

๒ 

ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคมและจิตส านึกตามที่
สถานศึกษาก าหนดปรากฏชัดเจน โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 

๑ 

 
วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล/ แหล่งข้อมูล 

วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 

๑. การสัมภาษณ์การสอบถาม 

การสังเกตพฤติกรรม 
ผู้เรียน ครู  ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

๒. การตรวจเอกสาร หลักฐาน  
ร่องรอยการปฏิบัติงาน หรือ 

ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

    



๒) ควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย 

ค ำอธิบำย 
          ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่แสดงออกถึงความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่าชื่นชม มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบทอด 
เผยแพร่ภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมไทย มีความกตัญญูกตเวที ใช้ภาษาไทยใน
การสื่อสารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
๑. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างเป็นรูปธรรม 
๒. ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ในความเป็นไทย และเห็น คุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยและ

แสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน 
 

เกณฑ์กำรพิจำรณำ 
๑. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างเป็นรูปธรรม 

ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ ระดับคุณภำพ 

ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างเป็นรูปธรรม 

ร้อยละ ๘๐ 

๔ 

ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างเป็นรูปธรรม 

ร้อยละ ๗๐-๗๙ 

๓ 

ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างเป็นรูปธรรม 

ร้อยละ ๕๐-๖๙ 

๒ 

ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างเป็นรูปธรรม 

ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 

๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒. ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ในความเป็นไทย และเห็น คุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยและ
แสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน 

ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ ระดับคุณภำพ 

ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ในความเป็นไทย และเห็น คุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยและ
แสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน ร้อยละ ๘๐ 

๔ 

ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ในความเป็นไทย และเห็น คุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยและ
แสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน ร้อยละ ๗๐-๗๙ 

๓ 

ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ในความเป็นไทย และเห็น คุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยและ
แสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน ร้อยละ ๕๐-๖๙ 

๒ 

ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ในความเป็นไทย และเห็น คุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยและ
แสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 

๑ 

 
ตำรำงสรุประดับคุณภำพ 
ควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย 

ประเด็นกำรพิจำรณำ ระดับคุณภำพ 

๑. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างเป็นรูปธรรม  

๒. ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ในความเป็นไทย และเห็น คุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย 

   และแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน 

 

สรุประดับคุณภำพ(ฐำนนิยม: M๑de)  

 
วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล/ แหล่งข้อมูล 

วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 

๑. การสัมภาษณ์การสอบถาม 

การสังเกตพฤติกรรม 
สัมภาษณ์ผู้เรียนเกี่ยวกับความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย เช่น นักเรียน
รู้สึกอย่างไรที่เกิดเป็นคนไทยในท้องถิ่นนี้ นักเรียนมีความภูมิใจสิ่งใดบ้าง      
ในท้องถิ่น นักเรียนชอบหรือไม่ชอบการเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญ เพราะเหตุใด 

๒. การตรวจเอกสาร หลักฐาน  
ร่องรอยการปฏิบัติงาน หรือ 

ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

- ร่องรอยการจัดกิจกรรม โครงการ 

- รายงานผลการลงพ้ืนที่รับผิดชอบ 

- รายงานโครงการค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

- รายงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียงฯ 

- รายงานกิจกรรมโปงลางฯ 

- รายงานโครงการกิจกรรมวันส าคัญ 

 



๓) กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย 
ค ำอธิบำย 

ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น สื่อสารระหว่างบุคคลได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความร่วมมือร่วมใจกับผู้อ่ืน สร้างความสงบสุข จัดการกับความขัดแย้งได้ ยอมรับ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนด้วยความสุภาพ อ่อนโยน อ่อนน้อม ไม่แสดงพฤติกรรมที่ส่งผล
เสียต่อตนเองและผู้อ่ืน ปรับตัวได้ดี ยืดหยุ่นต่อสิ่งที่เปลี่ยนแปลง ค านึงถึงสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืน 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
         ผู้เรียนยอมรับเหตุผล ความคิดเห็นของผู้อ่ืน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
เกณฑ์กำรพิจำรณำ 

๑. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ ระดับคุณภำพ 

ผู้เรียนยอมรับเหตุผล ความคิดเห็นของผู้อ่ืน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ร้อยละ ๘๐ ๔ 

ผู้เรียนยอมรับเหตุผล ความคิดเห็นของผู้อ่ืน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ร้อยละ ๗๐-๗๙ ๓ 

ผู้เรียนยอมรับเหตุผล ความคิดเห็นของผู้อ่ืน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ร้อยละ ๕๐-๖๙ ๒ 

ผู้เรียนยอมรับเหตุผล ความคิดเห็นของผู้อ่ืน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ๑ 

 
วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล/ แหล่งข้อมูล 

วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 

๑. การสัมภาษณ์การสอบถาม 

การสังเกตพฤติกรรม 
- สัมภาษณ์นักเรียนเกี่ยวกับการเลือกตั้ง การท างานการท ากิจกรรมร่วมกัน 

เป็นทีม 
๒. การตรวจเอกสาร หลักฐาน  
ร่องรอยการปฏิบัติงาน หรือ 

ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

 

๔) สุขภำวะทำงร่ำงกำย และลักษณะจิตสังคม 
ค ำอธิบำย 
 ผู้เรียนมีพัฒนาการทางร่างกายเจริญเติบโตสมบูรณ์ตามวัยโดยเปรียบเทียบน้ าหนักส่วนสูงกับอายุ
ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และมีผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐานของกรมพลศึกษาหรือส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีความชอบ
และเหน็คุณค่าของศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา และนันทนาการ อย่างมีความสุข  



ประเด็นกำรพิจำรณำ 
๑. ผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง 
๒. ผู้เรียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ 
๓. ผู้เรียนรู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก 
๔. ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระท าสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว ชุมชนและสังคม 
 

เกณฑ์กำรพิจำรณำ 
๑. ผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง 

ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ ระดับคุณภำพ 

ผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง ร้อยละ ๘๐ ๔ 

ผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรงร้อยละ ๗๐-๗๙ ๓ 

ผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรงร้อยละ ๕๐-๖๙ ๒ 

ผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรงต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ๑ 

๒. ผู้เรียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ 

ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ ระดับคุณภำพ 

ผู้เรียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ ร้อยละ ๘๐ ๔ 

ผู้เรียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอร้อยละ ๗๐-๗๙ ๓ 

ผู้เรียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอร้อยละ ๕๐-๖๙ ๒ 

ผู้เรียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ๑ 

 
๓. ผู้เรียนรู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก 

ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ ระดับคุณภำพ 

ผู้เรียนรู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก ร้อยละ ๘๐ ๔ 

ผู้เรียนรู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก ร้อยละ ๗๐-๗๙ ๓ 

ผู้เรียนรู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก ร้อยละ ๕๐-๖๙ ๒ 

ผู้เรียนรู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ๑ 

 
 
 
 
 
 



ตำรำงสรุประดับคุณภำพ 
ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

ประเด็นกำรพิจำรณำ ระดับคุณภำพ 

๑. ผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง  

๒. ผู้เรียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ  

๓. ผู้เรียนรู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก  

๔. ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระท าสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว ชุมชน 

   และสังคม 

 

สรุประดับคุณภำพ(ฐำนนิยม: M๑de)  

 
 
 
วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล/ แหล่งข้อมูล 

วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 

๑. การสัมภาษณ์การสอบถาม 

การสังเกตพฤติกรรม 
ผู้เรียน ครู  ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

๒. การตรวจเอกสาร หลักฐาน  
ร่องรอยการปฏิบัติงาน หรือ 

ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

 
มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

๑. กำรมีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน 
ค ำอธิบำย 

ผู้บริหารสามารถให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการทั้งการพัฒนาและการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
การจัดการเรียนรู้ การสร้าง การพัฒนา และการเลือกใช้สื่อการเรียนรู้  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ และเอาใจใส่การจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยมีการติดตามก ากับ ประเมิน
และน าผลการประเมินไปพัฒนาหรือปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตามภารกิจอย่างเต็มความสามารถและเต็มเวลา 
ท าการ 
 



ประเด็นกำรพิจำรณำ 
๑. สถานศึกษามีแผนและด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาที่มี 

ความเหมาะสม  
๒. พัฒนาวิชาการท่ีเน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกคน และด าเนินอย่างเป็นรูปธรรม 

 
เกณฑ์กำรพิจำรณำ 

๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภำพ 

สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก าหนดไว้ตรงกับแผนการศึกษาชาติ  
และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่นอย่างถูกต้อง ชัดเจน 

๔ 

สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก าหนดไว้ตรงกับแผนการศึกษาชาติ และ
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่นอย่างชัดเจน 

๓ 

สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก าหนดไว้ตรงกับแผนการศึกษาชาติ และ
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่นแต่ขาดความชัดเจน 

๒ 

สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก าหนดไว้ตรงกับแผนการศึกษาชาติ และไม่
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่นแต่ขาดความชัดเจน 

๑ 

 
 
วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล/ แหล่งข้อมูล 

วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 

๑. การสัมภาษณ์การสอบถาม 

การสังเกตพฤติกรรม 
 ตรวจเอกสาร แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปี   

๒. การตรวจเอกสาร หลักฐาน  
ร่องรอยการปฏิบัติงาน หรือ 

ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

สัมภาษณ์ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู 
บุคลากร ผู้เรียน ผู้ปกครองนักเรียน เกี่ยวกับ 
- การก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจของสถานศึกษาท าอย่างไร  
เพราะเหตุใด 
- มีกระบวนการได้มาของเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจของสถานศึกษา
อย่างไร 
- ใครเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
และมีส่วนร่วมอย่างไร 
- มีวิธีการสร้างความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้บริหาร ครู ผู้เกี่ยวข้องอย่างไร 
- สถานศึกษาน าแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างไร 
- สถานศึกษาแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามแผนอย่างไร 

 



 
๒. สถำนศึกษำมีแผนและด ำเนินงำนพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำที่มีควำม

เหมำะสม  
      ๒.๑ พัฒนำวิชำกำรที่เน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้ำหมำย ทุกคน และด ำเนิน  อย่ำงเป็นรูปธรรม 
ค ำอธิบำย 
 ผู้บริหารมีแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ  
มีความสามารถและมีส่วนร่วมในการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาครอบคลุมทั้ง ๔ด้านของสถานศึกษา 
ได้แก่ งานวิชาการ งานด้านงบประมาณ งานด้านบริหารบุคคล และงานด้านบริหาร มีการด าเนินงาน  
นิเทศติดตาม ประเมินการด าเนินงาน และรายงานผลประจ าปีตามแผนงาน โครงการหรือกิจกรรม  
ตามระยะเวลาที่ก าหนด มีการน าผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงศักยภาพครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
เป็นระบบ 
 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
     ๒.๑ พัฒนาวิชาการท่ีเน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกคน และด าเนิน  อย่างเป็นรูปธรรม 
 

เกณฑ์กำรพิจำรณำ 
     ๒.๑ พัฒนาวิชาการท่ีเน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกคน และด าเนิน  อย่างเป็นรูปธรรม 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภำพ 

พัฒนาวิชาการท่ีเน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกคน และด าเนินอย่างเป็นรูปธรรม ๔ 
พัฒนาวิชาการท่ีเน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายและด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ๓ 

พัฒนาวิชาการท่ีเน้นผู้เรียนและมีการด าเนินการ ๒ 

พัฒนาวิชาการท่ีไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย หรือไม่ครบทุกคน และด าเนินการอย่างไม่เป็น
รูปธรรม 

๑ 

วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล/ แหล่งข้อมูล 
วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 

๑. การสัมภาษณ์การสอบถาม 

การสังเกตพฤติกรรม 
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครูบุคลากร ผู้เรียน ผู้ปกครอง
นักเรียน เกี่ยวกับการด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของ
ผู้เรียนฯ 

๒. การตรวจเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย 

การปฏิบัติงาน หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ 
แผนพัฒนาวิชาการหลักสูตรสถานศึกษาฯ 
ข้อมูลการก ากับ นิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
ของสถานศึกษาด้านวิชาการ 
 

 

๒.๒ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีความรู้ ความสามารถและ 
ทักษะตามมาตรฐานต าแหน่ง 



 
ค ำอธิบำย 

ครูปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะต าแหน่ง ด้วยความมุ่งม่ัน ทุ่มเท 
การสอนอย่างเต็มเวลา และเต็มความสามารถ 
 
ประเด็นกำรพิจำรณำ 
     ๒.๒ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีความรู้ ความสามารถและ 
ทักษะตามมาตรฐานต าแหน่ง 
 
เกณฑ์กำรพิจำรณำ 
     ๒.๒ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีความรู้ ความสามารถและ 
ทักษะตามมาตรฐานต าแหน่ง 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภำพ 

พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีความรู้ ความสามารถและทักษะตาม
มาตรฐานต าแหน่ง 

๔ 

พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ๓ 

พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานต าแหน่ง ๒ 

พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถตามหน้าที่ที่ได้ครบทุกคน ๑ 

 
วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล/ แหล่งข้อมูล 

วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 

๑. การสัมภาษณ์การสอบถาม 

การสังเกตพฤติกรรม 
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครูบุคลากร ผู้เรียน ผู้ปกครอง
นักเรียน เกี่ยวกับการด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนฯ 

๒. การตรวจเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย 

การปฏิบัติงาน หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ 
แผนพัฒนาวิชาการหลักสูตรสถานศึกษาฯ 
ข้อมูลการก ากับ นิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
ของสถานศึกษาด้านวิชาการ  

 
 
     ๒.๓ การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
 
 
 



ค ำอธิบำย 

สถานศึกษาจัดห้องสมุดให้มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัยสอดคล้องกับ 

ความต้องการของผู้เรียน เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และสร้างนิสัยรักการอ่านอย่างยั่งยืนผู้เรียนสามารถ

เข้าถึงสารสนเทศได้อย่างรวดเร็วเอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
 
ประเด็นกำรพิจำรณำ 
     ๒.๓  การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
 
เกณฑ์กำรพิจำรณำ 
     ๒.๓  การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
ระดับ

คุณภำพ 
บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศท่ีมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ และ
ด าเนินการอย่างเป็นระบบ 

๔ 

บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศท่ีมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ ๓ 

บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศท่ีมีความถูกต้อง หรือครบถ้วน ทันสมัย หรือน าไปประยุกต์ใช้ได้ ๒ 
จัดการข้อมูลสารสนเทศที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน แต่ไม่ทันสมัย และไม่มีการน าไปประยุกต์ใช้ ๑ 

 
วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล/ แหล่งข้อมูล 

วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 

๑. การสัมภาษณ์การสอบถาม 

การสังเกตพฤติกรรม 
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู 
บุคลากร ผู้เรียน ผู้ปกครองนักเรียน เกี่ยวกับ 
- การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์อย่างไร 
- การน าสารสนเทศไปใช้อย่างไร 
- รายงานโครงการพัฒนาสารสนเทศโรงเรียนฯ 

๒. การตรวจเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย 

การปฏิบัติงาน หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ 
แผนบริหารจัดการสารสนเทศสารสนเทศของโรงเรียน 
แผ่นพับประชาสัมพันธ์  วารสารโรงเรียนเว็บไซต์โรงเรียน 

 
 
 ๒.๔  การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
อย่างมีคุณภาพ 



 
ค ำอธิบำย 
       สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม สิ่งอ านวยความสะดวก พอเพียง ใช้การได้ดี  น าไปสู่การพัฒนาผู้เรียน
ทุกด้าน ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ได้แก่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
ห้องสมุด อาคารเรียน  อาคารประกอบ แหล่งเรียนรู้ การบริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ การส่งเสริมสุขภาพ
อนามัย และความปลอดภัยของผู้เรียน 
 
ประเด็นกำรพิจำรณำ 
     ๒.๔  การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
อย่างมีคุณภาพ 
 
เกณฑ์กำรพิจำรณำ 
     ๒.๔ การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
อย่างมีคุณภาพ 
 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
ระดับ

คุณภำพ 
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดีและกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย ๔ 
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดี ๓ 

จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดี ๒ 

จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ไม่ดีและไม่กระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ ๑ 

 
วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล/ แหล่งข้อมูล 

วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 

๑. การสัมภาษณ์การสอบถาม 

การสังเกตพฤติกรรม 
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู 
บุคลากร ผู้เรียน ผู้ปกครองนักเรียน เกี่ยวกับ 
 - ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ 
- รายงานโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ 

๒. การตรวจเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย 

การปฏิบัติงาน หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ 
แผนการจัดสภาพแวดล้อม 
ตรวจสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ 
ของโรงเรียน  

 
 



 
 
๓. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ

และได้มาตรฐาน 
 
 
 

ค ำอธิบำย 
สถานศึกษามีกระบวนการบริหารจัดการของสถานศึกษาที่ด าเนินการ เพ่ือให้คุณภาพการจัด

การศึกษาของสถานศึกษาเกิดสัมฤทธิ์ผลตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา จุดเน้น เป้าหมาย  กลยุทธ์ กิจกรรมหรือ
โครงการที่ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากรในชุมชน
และองค์กรภายนอก และมีผลการด าเนินงานสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 
ประเด็นกำรพิจำรณำ 

ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายความร่วมมือในการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา
ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
 
เกณฑ์กำรพิจำรณำ 

ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายความร่วมมือในการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา
ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
ระดับ

คุณภำพ 
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายความร่วมมือในการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา
ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

๔ 

ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายความร่วมมือในการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา
ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

๓ 

ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายความร่วมมือในการร่วมรับผิดชอบต่อผล 

การจัดการศึกษาอยู่ในระดับน้อย 
๒ 

ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอยู่ในระดับน้อยมาก ๑ 

 
 
 
 



วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล/ แหล่งข้อมูล 
วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 

๑. การสัมภาษณ์การสอบถาม 

การสังเกตพฤติกรรม 
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครูบุคลากร ผู้เรียน ผู้ปกครอง
นักเรียน 
-สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียน หรือการท างาน
กับใคร/หน่วยงานใด มีส่วนร่วมอย่างไร 
-ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมต่อผลการด าเนินการของสถานศึกษา
หรือไม่ อย่างไร 

 
 

๓.  การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
 

ค ำอธิบำย 
 สถานศึกษามีการด าเนินการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา และประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
และจัดท ารายงานการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการเร่งรัดการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยต้อง
ด าเนินการทุกปี  
 
ประเด็นกำรพิจำรณำ 

สถานศึกษา ก ากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสม ชัดเจน 
และเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 

 
เกณฑ์กำรพิจำรณำ 

สถานศึกษา ก ากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสม ชัดเจน 
และเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภำพ 

สถานศึกษาก ากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสมชัดเจน 
และเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 

๔ 

สถานศึกษาก ากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสมชัดเจน ๓ 

สถานศึกษาก ากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาแต่ไม่เป็นไป 

ตามข้ันตอนที่ก าหนด 
๒ 

ไม่มีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ๑ 



 
วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล/ แหล่งข้อมูล 

วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 

๑. การสัมภาษณ์การสอบถาม 

การสังเกตพฤติกรรม 
สถานศึกษามีการก ากับ ติดตามและประเมินผล 
การบริหารและการจัดการศึกษาอย่างไร 

๒. การตรวจเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย 

การปฏิบัติงาน หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ 

 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป ็นส ำคัญ 
 

๑. กำรมีระบบกำรเรียนกำรสอนที่สร้ำงโอกำสให้ทุกคนมีส่วนร่วม 
ค ำอธิบำย 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญหมายถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่นตามความสนใจความต้องการและ 
ความถนัดของผู้เรียนโดยใช้วิธีการที่หลากหลายเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล
สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมมีการตรวจสอบและประเมินผลความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ 
 
ประเด็นกำรพิจำรณำ 

๑. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเองก าหนดเนื้อหาสาระกิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจและ
ความถนัดเป็นรายบุคคลอย่างเป็นรูปธรรมทั้งระบบ 

๒. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ 
ที่หลากหลายสรุปองค์ความรู้และสามารถน าไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดี 

๓. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะแสดงออกน าเสนอผลงานแสดงความคิดเห็นคิดเป็น ท าเป็น 
รักการอ่านและแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 

๔. ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ 



๕. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมสื่อการเรียนและอ านวยความสะดวก 
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

๖. ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
 

เกณฑ์กำรพิจำรณำ 
๑. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเองก าหนดเนื้อหาสาระกิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจและ

ความถนัดเป็นรายบุคคลอย่างเป็นรูปธรรมทั้งระบบ 

ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ ระดับคุณภำพ 

ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเองก าหนดเนื้อหาสาระกิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจ
และความถนัดเป็นรายบุคคลอย่างเป็นรูปธรรมทั้งระบบ  ร้อยละ ๘๐ 

๔ 

ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเองก าหนดเนื้อหาสาระกิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจ
และความถนัดเป็นรายบุคคลอย่างเป็นรูปธรรมทั้งระบบ  ร้อยละ ๗๐-๗๙ 

๓ 

ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเองก าหนดเนื้อหาสาระกิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจ
และความถนัดเป็นรายบุคคลอย่างเป็นรูปธรรมทั้งระบบ  ร้อยละ ๕๐-๖๙ 

๒ 

ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเองก าหนดเนื้อหาสาระกิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจ
และความถนัดเป็นรายบุคคลอย่างเป็นรูปธรรมทั้งระบบ  ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 

๑ 

 
 
 
 

๒. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ 
ที่หลากหลายสรุปองค์ความรู้และสามารถน าไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดี 
 

ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ ระดับคุณภำพ 

ผู้เรียนเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายสรุป
องค์ความรู้และสามารถน าไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดี  ร้อยละ ๘๐ 

๔ 

ผู้เรียนเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายสรุป
องค์ความรู้และสามารถน าไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดี  ร้อยละ ๗๐-๗๙ 

๓ 

ผู้เรียนเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายสรุป
องค์ความรู้และสามารถน าไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดี  ร้อยละ ๕๐-๖๙ 

๒ 

ผู้เรียนเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายสรุป
องค์ความรู้และสามารถน าไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดี  ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 

๑ 



 
๓. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะแสดงออกน าเสนอผลงานแสดงความคิดเห็น  คิดเป็น  ท าเป็น  

รักการอ่านและแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 

ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ ระดับคุณภำพ 

ผู้เรียนได้ฝึกทักษะแสดงออกน าเสนอผลงานแสดงความคิดเห็นคิดเป็นท าเป็นรักการอ่านและ
แสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องร้อยละ ๘๐ 

๔ 

ผู้เรียนได้ฝึกทักษะแสดงออกน าเสนอผลงานแสดงความคิดเห็นคิดเป็นท าเป็นรักการอ่านและ
แสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องร้อยละ ๗๐-๗๙ 

๓ 

ผู้เรียนได้ฝึกทักษะแสดงออกน าเสนอผลงานแสดงความคิดเห็นคิดเป็นท าเป็นรักการอ่านและ
แสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องร้อยละ ๕๐-๖๙ 

๒ 

ผู้เรียนได้ฝึกทักษะแสดงออกน าเสนอผลงานแสดงความคิดเห็นคิดเป็นท าเป็นรักการอ่านและ
แสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 

๑ 

 
๔. ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ 

ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ ระดับคุณภำพ 

ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ  ร้อยละ ๘๐ ๔ 

ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ  ร้อยละ ๗๐-๗๙ ๓ 

ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ  ร้อยละ ๕๐-๖๙ ๒ 

ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ  ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ๑ 

 
๕. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมสื่อการเรียนและอ านวยความสะดวก 

ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ ระดับคุณภำพ 

ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมสื่อการเรียนและอ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ร้อยละ ๘๐ 

๔ 

ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมสื่อการเรียนและอ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ร้อยละ ๗๐-๗๙ 

๓ 

ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมสื่อการเรียนและอ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ร้อยละ ๕๐-๖๙ 

๒ 

ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมสื่อการเรียนและอ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 

๑ 

 



๖. ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภำพ 

ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องร้อยละ ๘๐ ๔ 

ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องร้อยละ ๗๐-๗๙ ๓ 

ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องร้อยละ ๕๐-๖๙ ๒ 

ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ๑ 

 
 

ค าอธิบายคุณภาพ ระดับคุณภำพ 

๑. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเองก าหนดเนื้อหาสาระกิจกรรมที่สอดคล้องกับ 

ความสนใจและความถนัดเป็นรายบุคคลอย่างเป็นรูปธรรมทั้งระบบ 
 

๒. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้
ที่หลากหลายสรุปองค์ความรู้และสามารถน าไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดี 

 

๓. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะแสดงออกน าเสนอผลงานแสดงความคิดเห็น คิดเป็น ท าเป็น
รักการอ่านและแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 

 

๔. ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ  

๕. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมสื่อการเรียนและอ านวยความสะดวก 

ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 

๖. ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง  

สรุประดับคุณภำพ(ฐำนนิยม: Mode)  

 
 
 
 
วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล/ แหล่งข้อมูล 

วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 

๑. การสัมภาษณ์การสอบถาม 

การสังเกตพฤติกรรม 
-สัมภาษณ์นักเรียนและครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเช่น 

-นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่อย่างไร 

-นักเรียนได้ร่วมก าหนดเกณฑ์การประเมินผลงาน/ชิ้นงานต่างๆหรือ 

-ร่วมประเมินผลการเรียนหรือไม่อย่างไรนักเรียนมีโอกาสได้ไปเรียนรู้
จากชุมชนในเรื่องใดและจากแหล่งเรียนรู้ใดบ้างนักเรียนชอบเรียน 

วิชาอะไรเพราะเหตุใด 



วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 

๒.  การตรวจเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย 

การปฏิบัติงาน หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ 
-หลักสูตรสถานศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้บันทึกผลหลังสอนเอกสาร 

-หลักฐานการวัดและประเมินผลเครื่องมือวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้สมุดการบ้านที่แสดงให้เห็นการให้ข้อมูลย้อนกลับชิ้นงานหรือ 

-ผลงานของผู้เรียน/แฟ้มสะสมงานสื่อการเรียนการสอนและแหล่ง
เรียนรู้  ฯลฯ 

 

 
๒. กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 

ค ำอธิบำย 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญหมายถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอน

ตามหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่นตามความสนใจความต้องการและ 
ความถนัดของผู้เรียนโดยใช้วิธีการที่หลากหลายเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล
สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมมีการตรวจสอบและประเมินผลความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ 
 
ประเด็นกำรพิจำรณำ 

๑. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน 
๒. ชุมชนมีส่วนรว่มแสดงความคิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมและ 

ต่อเนื่อง 
 
เกณฑ์กำรพิจำรณำ 

๑. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
ระดับ

คุณภำพ 

ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน  ร้อยละ ๘๐ ๔ 

ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน  ร้อยละ ๗๐-๗๙ ๓ 

ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน  ร้อยละ ๕๐-๖๙ ๒ 

ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน  ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ๑ 

 
 
 
 



 
 
๒. ชุมชนมีส่วนรว่มแสดงความคิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมและ

ต่อเนื่อง 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
ระดับ

คุณภำพ 
ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมและ
ต่อเนื่อง  ร้อยละ ๘๐ 

๔ 

ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมและ
ต่อเนื่อง  ร้อยละ ๗๐-๗๙ 

๓ 

ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมและ
ต่อเนื่อง   ร้อยละ ๕๐-๖๙ 

๒ 

ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมและ
ต่อเนื่อง  ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 

๑ 

 
วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล/ แหล่งข้อมูล 

วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 

๑. การสัมภาษณ์การสอบถาม 

การสังเกตพฤติกรรม 
-สัมภาษณ์นักเรียนและครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเช่นนักเรียน
มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่อย่างไรนักเรียนได้
ร่วมก าหนดเกณฑ์การประเมินผลงาน/ชิ้นงานต่างๆหรือร่วมประเมินผล
การเรียนหรือไม่อย่างไรนักเรียนมีโอกาสได้ไปเรียนรู้จากชุมชนในเรื่อง
ใดและจากแหล่งเรียนรู้ใดบ้างนักเรียนชอบเรียนวิชาอะไรเพราะเหตุใด 

๒. การตรวจเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย 

การปฏิบัติงาน หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ 
-หลักสูตรสถานศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้บันทึกผลหลังสอนเอกสาร 

 
 

-หลักฐานการวัดและประเมินผลเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้
สมุดการบ้านที่แสดงให้เห็นการให้ข้อมูลย้อนกลับชิ้นงานหรือผลงาน
ของผู้เรียน/แฟ้มสะสมงานสื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้ฯลฯ 

 

 
 
 
 
 



๓. กำรตรวจสอบและประเมินผลควำมรู้ควำมเข้ำใจของผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบและมีประสิทธิภำพ 
 

ค ำอธิบำย 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญหมายถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอน

ตามหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่นตามความสนใจความต้องการและ 
ความถนัดของผู้เรียนโดยใช้วิธีการที่หลากหลายเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล
สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมมีการตรวจสอบและประเมินผลความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน  อย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ 
 
ประเด็นกำรพิจำรณำ 

๑. ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง 
๒. มีข้ันตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ 
๓. ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายและการจัดการเรียนการสอน 
๔. นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล 
๕. ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้เรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
 

เกณฑ์กำรพิจำรณำ 
๑. ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
ระดับ

คุณภำพ 

ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง  ร้อยละ ๘๐ ๔ 

ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง  ร้อยละ ๗๐-๗๙ ๓ 

ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง  ร้อยละ ๕๐-๖๙ ๒ 

ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง  ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ๑ 

 
๒. มีข้ันตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
ระดับ

คุณภำพ 

มีข้ันตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ  ร้อยละ ๘๐ ๔ 

มีข้ันตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ  ร้อยละ ๗๐-๗๙ ๓ 

มีข้ันตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ  ร้อยละ ๕๐-๖๙ ๒ 

มีข้ันตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ  ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ๑ 



 
๓. ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายและการจัดการเรียนการสอน 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
ระดับ

คุณภำพ 
ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายและการจัดการเรียนการสอน   
ร้อยละ ๘๐ 

๔ 

ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายและการจัดการเรียนการสอน   
ร้อยละ ๗๐-๗๙ 

๓ 

ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายและการจัดการเรียนการสอน   
ร้อยละ ๕๐-๖๙ 

๒ 

ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายและการจัดการเรียนการสอน   
ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 

๑ 

 
๔. นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
ระดับ

คุณภำพ 

นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล  ร้อยละ ๘๐ ๔ 

นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล  ร้อยละ ๗๐-๗๙ ๓ 

นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล  ร้อยละ ๕๐-๖๙ ๒ 

นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล  ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ๑ 

 
   ๕. ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้เรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
ระดับ

คุณภำพ 

ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้เรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง  ร้อยละ ๘๐ ๔ 

ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้เรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง  ร้อยละ ๗๐-๗๙ ๓ 

ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้เรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง   ร้อยละ ๕๐-๖๙ ๒ 

ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้เรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง   ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ๑ 

 
 
 
 



วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล/ แหล่งข้อมูล 
วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 

๑. การสัมภาษณ์การสอบถาม 

การสังเกตพฤติกรรม 
- สัมภาษณ์นักเรียนและครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเช่น 
นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่อย่างไร
นักเรียนได้ร่วมก าหนดเกณฑ์การประเมินผลงาน/ชิ้นงานต่างๆหรือร่วม
ประเมินผลการเรียนหรือไม่อย่างไรนักเรียนมีโอกาสได้ไปเรียนรู้จาก
ชุมชนในเรื่องใดและจากแหล่งเรียนรู้ใดบ้างนักเรียนชอบเรียนวิชาอะไร 

-สังเกตกระบวนการเรียนการสอน พฤติกรรมการสอนของครู เช่นการใช้
ค าถามที่หลายหลายระดับเพ่ือส่งเสริมการคิดข้ันสูง พฤติกรรมการดูแล
เอาใจใส่ การมอบหมายงานของครู ปฏิสัมพันธ์ของครูผู้เรียน เช่น ความ
เป็นกันเองของครูกับผู้เรียน การสนทนาโต้ตอบของครูกับผู้เรียน 
พฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน เช่น ความกระตือรือร้นในการเรียน การมี
ส่วนร่วมของผู้เรียน ความในใจในการร่วมกิจกรรม สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนปฏิบัติจริง กิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้เรียน กิจกรรมตอบสนองความสนใจของผู้เรียนใน
แต่ละกลุ่ม ฯลฯ 

๒. การตรวจเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย 

การปฏิบัติงาน หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ 
-หลักสูตรสถานศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้บันทึกผลหลังสอนเอกสาร
หลักฐานการวัดและประเมินผลเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้
สมุดการบ้านที่แสดงให้เห็นการให้ข้อมูลย้อนกลับชิ้นงานหรือผลงานของ
ผู้เรียน/แฟ้มสะสมงานสื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้ฯลฯ 

 

 
 
มำตรฐำนที่  ๔  ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในที่มีประสิทธิผล 

การใช้ระบบประกันประกันคุณภาพภายในเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 
 
ค ำอธิบำย 

การวางระบบการจัดการคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ที่เกิดจากการ 
มีส่วนร่วม ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ร่วมรับผิดและรับชอบผลต่อการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
ส่งผลให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อคุณภาพการจัดการศึกษาสถานศึกษา 
 
ประเด็นกำรพิจำรณำ 

๑. สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 
อย่างเป็นรูปธรรม  มีขั้นตอนอย่างชัดเจน  และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ 



      ๒. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของ 
สถานศึกษา 

๓. พ่อแม่  ผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษา  ชุมชน/ท้องถิ่น  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง                               
มีความพึงพอใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา 
 
เกณฑ์กำรพิจำรณำ 

๑. สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 
อย่างเป็นรูปธรรม  มีขั้นตอนอย่างชัดเจน  และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 
ระดับ

คุณภำพ 
๔ -  นอกจากระดับ ๓ แล้วยังมีการสรุปผลการด าเนินงานตาม  ๘  องค์ประกอบและน าไปใช้ในการ
วางแผนและพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 

๔ 

๓ – นอกจากระดับ ๒  แล้วยังมีการติดตาม  นิเทศ  ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน 

ทั้ง  ๘  องค์ประกอบ 
๓ 

๒ – นอกจากระดับ ๑  แล้วยังมีเอสาร/หลักฐาน  การด าเนินงานตาม  ๘  องค์ประกอบอย่างชัดเจน ๒ 
๑ – มีแผนงาน/โครงการ ในการน าระบบการประกันคุณภาพภายใน  ๘  องค์ประกอบไปใช้ในโรงเรียน ๑ 

 
     ๒.  ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของ 
สถานศึกษา 

ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 
ระดับ

คุณภำพ 
ผู้ เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา  ร้อยละ ๘๐ขึ้นไป 

๔ 

ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา  ร้อยละ ๗๐-๗๙ 

๓ 

ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา  ร้อยละ ๕๐– ๖๙ 

๒ 

ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา  ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐                   

๑ 



 
๓.  พ่อแม่  ผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษา  ชุมชน/ท้องถิ่น  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง                        

มีความพึงพอใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา 

ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 
ระดับ

คุณภำพ 
พ่อแม่  ผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษา  ชุมชน/ท้องถิ่น  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง                        
มีความพึงพอใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา ร้อยละ ๘๐ขึ้นไป 

๔ 

พ่อแม่  ผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษา  ชุมชน/ท้องถิ่น  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง                        
มีความพึงพอใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา ร้อยละ ๗๐-๗๙ 

๓ 

พ่อแม่  ผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษา  ชุมชน/ท้องถิ่น  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง                        
มีความพึงพอใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา ร้อยละ ๕๐– ๖๙ 

๒ 

พ่อแม่  ผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษา  ชุมชน/ท้องถิ่น  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง                        
มีความพึงพอใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐                   

๑ 

 
 
 
 
ตำรำงสรุประดับคุณภำพ 

๑. ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 

ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 
ระดับ

คุณภำพ 
๑. สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน
อย่างเป็นรูปธรรม  มีขั้นตอนอย่างชัดเจน  และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ 

 

 ๒.  ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 

 

๓.  พ่อแม่  ผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษา  ชุมชน/ท้องถิ่น  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

มีความพึงพอใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา 

 

สรุประดับคุณภำพ  

 
 
 
 
 



วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล/ แหล่งข้อมูล 
วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 

๑. การสัมภาษณ์การสอบถาม           
การสังเกตพฤติกรรม 

 นักเรียน  พ่อแม่  ผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษา  ชุมชน/
ท้องถิ่น  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

๒. การตรวจเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย 

การปฏิบัติงาน  หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ 
๑. ตรวจสอบเอกสารที่สะท้อนให้เห็นถึงการด าเนินภายในตามระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา ๘  องค์ประกอบ 

    ๑ )ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

    ๒) จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษามุ่นเน้นคุณภาพ 

ตามมาตรฐาน 

    ๓) จัดการและบริหารข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นระบบ 

    ๔) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 

    ๕) ด าเนินการติดตาม  ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

    ๖) ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา 

    ๗) จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นการประเมินคุณภาพภายใน 

    ๘) ด าเนินการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

๒. ตรวจสอบเอกสารที่สะท้อนให้เห็นถึงความเก่ียวข้องของทุกฝ่าย 

ในการให้ความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 

๓. แบบสอบถามและรายงานผลความพึงพอใจของพ่อแม่  ผู้ปกครอง  
คณะกรรมการสถานศึกษา  ชุมชน/ท้องถิ่น  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

ที่มีต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
เกณฑ์กำรประเมินระดับคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและ 

ประเด็นพิจำรณำ  ตำมมำตรฐำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 
๑. เกณฑ์พิจารณาสรุปผลการประเมินรวมมาตรฐาน  

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
ระดับ เกณฑ์กำรพิจำรณำ 

ดีเยี่ยม (๔) ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จ านวน ๔ – ๖ ประเด็นพิจารณา และไม่มีประเด็น
พิจารณา ได้ผลการประเมินต ่ากว่าระดับดี 

ดี (๓) ๑. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จ านวน ๑ – ๓ ประเด็นพิจารณา  
และไม่มปีระเด็นพิจารณาใดได้ผลการประเมินต ่ากว่าระดับดี หรือ 

๒. ได้ผลการประเมินระดับดี ทั้ง ๖ ประเด็นพิจารณา หรือ 

๓. ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป จ านวน ๔ – ๖ ประเด็นพิจารณา  
และมีบางประเด็นพิจารณาได้ผลการประเมินระดับพอใช้ 

พอใช้ (๒) ๑. ได้ผลการประเมินระดับพอใช้ ทั้ง ๖ ประเด็นพิจารณา หรือ 

๒. ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป จ านวน ๑ – ๓ ประเด็นพิจารณา  
และประเด็นพิจารณาที่เหลือ ได้ผลการประเมินระดับพอใช้ 

ปรับปรุง (๑) ได้ผลการประเมินระดับปรับปรุงตั้งแต่ ๑ ประเด็นพิจารณา ขึ้นไป 

 
๒. เกณฑ์พิจารณาสรุปผลการประเมินรวมมาตรฐาน  

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ระดับ เกณฑ์กำรพิจำรณำ 

ดีเยี่ยม (๔) ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จ านวน ๓ – ๔ ประเด็นพิจารณา  
และไม่มปีระเด็นพิจารณา ได้ผลการประเมินต ่ากว่าระดับดี 

ดี (๓) ๑. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จ านวน ๑ – ๒ ประเด็นพิจารณา  
และไม่มปีระเด็นพิจารณาใดได้ผลการประเมินต ่ากว่าระดับดี หรือ 

๒. ได้ผลการประเมินระดับดี ทั้ง ๔ ประเด็นพิจารณา หรือ 

๓. ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป จ านวน ๓ – ๔ ประเด็นพิจารณา  
และมีบางประเด็นพิจารณาได้ผลการประเมินระดับพอใช้ 

พอใช้ (๒) ๑. ได้ผลการประเมินระดับพอใช้ ทั้ง ๔ ประเด็นพิจารณา หรือ 

๒. ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป จ านวน ๑ – ๒ ประเด็นพิจารณา  
และประเด็นพิจารณาที่เหลือ ได้ผลการประเมินระดับพอใช้ 

ปรับปรุง (๑) ได้ผลการประเมินระดับปรับปรุง ตั้งแต่ ๑ ประเด็นพิจารณา ขึ้นไป 



 
๓. กำรสรุปมำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน 

ระดับ เกณฑ์กำรพิจำรณำ 
ดีเยี่ยม (๔) ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จ านวน ๒ ประเด็นพิจารณา  

ดี (๓) ๑. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จ านวน ๑ ประเด็นพิจารณา  
และไม่มปีระเด็นพิจารณาใดได้ผลการประเมินต ่ากว่าระดับดี หรือ 
๒. ได้ผลการประเมินระดับดี ทั้ง ๒ ประเด็นพิจารณา  

พอใช้ (๒) ๑. ได้ผลการประเมินระดับพอใช้ ทั้ง ๒ ประเด็นพิจารณา หรือ 
๒. ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป จ านวน ๑ ประเด็นพิจารณา  
และประเด็นพิจารณาที่เหลือ ได้ผลการประเมินระดับพอใช้ 

ปรับปรุง (๑) ได้ผลการประเมินระดับปรับปรุง ตั้งแต่ ๑ ประเด็นพิจารณา ขึ้นไป 
 
๔. เกณฑ์พิจารณาสรุปผลการประเมินรวมมาตรฐานที่ ๒ ประเด็น  พิจารณาข้อ ๒ การวางแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับ เกณฑ์กำรพิจำรณำ 

ดีเยี่ยม (๔) ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จ านวน ๓ – ๔  เกณฑ์พิจารณา  
และไม่มเีกณฑ์พิจารณา ได้ผลการประเมินต ่ากว่าระดับดี 

ดี (๓) ๑. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จ านวน ๑ – ๒ เกณฑ์พิจารณา  
และไม่มเีกณฑ์พิจารณาใดได้ผลการประเมินต ่ากว่าระดับดี หรือ 

๒. ได้ผลการประเมินระดับดี ทั้ง ๔ เกณฑ์พิจารณา หรือ 

๓. ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป จ านวน ๓ – ๔ เกณฑพิ์จารณา  
และมีบางเกณฑพิ์จารณา ได้ผลการประเมินระดับพอใช้ 

พอใช้ (๒) ๑. ได้ผลการประเมินระดับพอใช้ ทั้ง ๔ เกณฑพิ์จารณา หรือ 

๒. ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป จ านวน ๑ – ๒ เกณฑพิ์จารณา  
และเกณฑ์พิจารณา ที่เหลือ ได้ผลการประเมินระดับพอใช้ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๕. กำรสรุป มำตรฐำนที่  ๒  กระบวนกำรบริหำรและจัดกำรของ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
ระดับ เกณฑ์กำรพิจำรณำ 

ดีเยี่ยม (๔) ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จ านวน ๓ – ๔ ประเด็นพิจารณา  
และไม่มปีระเด็นพิจารณา ได้ผลการประเมินต ่ากว่าระดับดี 

ดี (๓) ๑. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จ านวน ๑ – ๒ ประเด็นพิจารณา  
และไม่มปีระเด็นพิจารณาใดได้ผลการประเมินต ่ากว่าระดับดี หรือ 

๒. ได้ผลการประเมินระดับดี ทั้ง ๔ ประเด็นพิจารณา หรือ 

๓. ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป จ านวน ๓ – ๔ ประเด็นพิจารณา  
และมีบางประเด็นพิจารณาได้ผลการประเมินระดับพอใช้ 

พอใช้ (๒) ๑. ได้ผลการประเมินระดับพอใช้ ทั้ง ๔ ประเด็นพิจารณา หรือ 

๒. ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป จ านวน ๑ – ๒ ประเด็นพิจารณา  
และประเด็นพิจารณาที่เหลือ ได้ผลการประเมินระดับพอใช้ 

ปรับปรุง (๑) ได้ผลการประเมินระดับปรับปรุง ตั้งแต่ ๑ ประเด็นพิจารณา ขึ้นไป 
 
๖. กำรสรุป มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป ็นส ำคัญ 

ระดับ เกณฑ์กำรพิจำรณำ 

ดีเยี่ยม (๔) ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จ านวน ๒ – ๓ ประเด็นพิจารณา  
และไม่มปีระเด็นพิจารณาใดได้ผลการประเมินต ่ากว่าระดับดี 

ดี (๓) ๑. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จ านวน ๑ ประเด็นพิจารณา  
และไม่มปีระเด็นพิจารณาใดได้ผลการประเมินต ่ากว่าระดับดี หรือ 

๒. ได้ผลการประเมินระดับดี ทั้ง ๓ ประเด็นพิจารณา หรือ 

๓. ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป จ านวน ๒ ประเด็นพิจารณา  
และมีบางประเด็นพิจารณาได้ผลการประเมินระดับพอใช้ 

พอใช้ (๒) ๑. ได้ผลการประเมินระดับพอใช้ ทั้ง ๓ ประเด็นพิจารณา หรือ 

๒. ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป จ านวน ๑ ประเด็นพิจารณา  
และประเด็นพิจารณา ที่เหลือ ได้ผลการประเมินระดับพอใช้ 

ปรับปรุง (๑) ได้ผลการประเมินระดับปรับปรุง ตั้งแต่ ๑ ประเด็นพิจารณา ขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 



๗. กำรสรุป มำตรฐำนที่ ๔ ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในที่มีประสิทธิภำพ 
 

ระดับ เกณฑ์กำรพิจำรณำ 

ดีเยี่ยม (๔) ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม  
ดี (๓) ได้ผลการประเมินระดับดี  

พอใช้ (๒) ได้ผลการประเมินระดับพอใช้ 
ปรับปรุง (๑) ได้ผลการประเมินระดับปรับปรุง  

 
 
๘. กำรสรุปภำพรวมของสถำนศึกษำ 
  

ระดับ เกณฑ์กำรพิจำรณำ 

ดีเยี่ยม (๔) ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จ านวน ๓ – ๔ มาตรฐาน  
และไม่มมีาตรฐานใดได้ผลการประเมินต ่ากว่าระดับดี 

ดี (๓) ๑. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จ านวน ๑ – ๒ มาตรฐานและ 

ไม่มีมาตรฐานใดได้ผลการประเมินต ่ากว่าระดับดี หรือ 

๒. ได้ผลการประเมินระดับดี ทั้ง ๔ มาตรฐานหรือ 

๓. ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป จ านวน ๓ – ๔ มาตรฐานและ 

มีบางมาตรฐานได้ผลการประเมินระดับพอใช้ 
พอใช้ (๒) ๑. ได้ผลการประเมินระดับพอใช้ ทั้ง ๔ มาตรฐานหรือ 

๒. ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป จ านวน ๑ – ๒ มาตรฐานและ
มาตรฐานที่เหลือ ได้ผลการประเมินระดับพอใช้ 

ปรับปรุง (๑) ได้ผลการประเมินระดับปรับปรุง ตั้งแต่ ๑ มาตรฐาน ขึ้นไป 
 



เครื่องมือกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ  ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๕๙ 
โรงเรียนนำโปร่งประชำสรรค์ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  เขต ๒๘ 

มำตรฐำนที่ ประเด็นพิจำรณำ ระดับคุณภำพ หลักฐำน/ร่องรอย 
ดีเยี่ยม(๔) ดี(๓) พอใช้(๒) ปรับปรุง(๑) 

๑.คุณภำพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 
ของผู้เรียน 
 

๑) ความสามารถในการอ่าน 
เขียน การสื่อสาร และการ
คิดค านวณตามเกณฑ์ของ
แต่ละระดับชั้น 
 

    ตรวจสอบเอกสำรที่สะท้อน
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนจาก 
ข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ 
เช่น 
- แบบสรุปผลการอ่าน การเขียน 
- บันทึกการอ่าน 
- แบบสรุปรายงานการประเมิน
ความสามารถในการอ่าน 
คิดวิเคราะห์และเขียน 
- เอกสารการวัดและประเมินผล
ผู้เรียนทุกระดับชั้น 
- ชิ้นงาน ผลงานนักเรียน 
- รายงานโครงการส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถ 
อ่านออกเขียนได้ 
- สังเกตพฤติกรรมการเรียนของ
ผู้เรียน 



 
 
 

มำตรฐำนที่ ประเด็นพิจำรณำ ระดับคุณภำพ หลักฐำน/ร่องรอย 
ดีเยี่ยม(๔) ดี(๓) พอใช้(๒) ปรับปรุง(๑) 

๑.คุณภำพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 
ของผู้เรียน 
 

๒) ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา 
 
 

    ตรวจสอบเอกสารท่ีสะท้อนผลสัมฤทธิ์
ของผู้เรียนจาก 
ข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น 
- แบบสรุปรายงานการประเมิน
ความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์
และเขียน 
- บันทึกการท างาน/ชิ้นงาน/ผลงาน
นักเรียน 
- การน าเสนองาน/โครงงาน/IS 
- ร่องรอยกิจกรรม โครงการ รายงาน
โครงการเปิดบ้านวิชาการ  คุณธรรม และ 
IS 
- รายงานโครงการพัฒนาผู้เรียนกิจกรรม
ลดเวลาเรียนฯ 
- รายงานโครงการส่งเสริมการจัด
หลักสูตรทักษะอาชีพฯ 
- รายงานโครงการพัฒนาการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
- รายงานโครงการพัฒนานักเรียน
ห้องเรียนพิเศษ 
- สังเกตพฤติกรรมการเรียน การท างาน
ร่วมกัน การอภิปรายแสดงความคิดเห็น 
การร่วมกันแก้ไขปัญหาฯ 



 
 
 

มำตรฐำนที่ ประเด็นพิจำรณำ ระดับคุณภำพ หลักฐำน/ร่องรอย 
ดีเยี่ยม(๔) ดี(๓) พอใช้(๒) ปรับปรุง(๑) 

๑.คุณภำพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 
ของผู้เรียน 
 

๓) ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร 
 

    ตรวจสอบเอกสารที่สะท้อน
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนจาก 
ข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ 
เช่น 
- บันทึกการท างาน/ชิ้นงาน/
ผลงานนักเรียน 
- โครงงาน 
- การน าเสนองาน/โครงงาน/IS 
- สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน 
เช่น ความสามารถในการใช้
คอมพิวเตอร์ การใช้อินเทอร์เน็ต
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- รายงานโครงการพัฒนานักเรียน
ห้องเรียนพิเศษ 
 



 
 

มำตรฐำนที่ ประเด็นพิจำรณำ ระดับคุณภำพ หลักฐำน/ร่องรอย 
ดีเยี่ยม(๔) ดี(๓) พอใช้(๒) ปรับปรุง(๑) 

๑.คุณภำพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 
ของผู้เรียน 
 

๔) ความก้าวหน้าทางการ
เรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

    ตรวจสอบเอกสำรที่สะท้อน
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนจาก 
ข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ 
เช่น 
  - แบบสรุปรายงานการประเมิน
ความสามารถในการอ่าน 
คิดวิเคราะห์และเขียน 
- เอกสารการวัดและประเมินผล
ผู้เรียนทุกระดับชั้น 
  - ชิ้นงาน ผลงานนักเรียน 
  - รายงานผลการพัฒนาผู้เรียน
แต่ละรายวิชา 
  - สังเกตพฤติกรรมการเรียนของ
ผู้เรียน 
 

 



 
 

มำตรฐำนที่ ประเด็นพิจำรณำ ระดับคุณภำพ หลักฐำน/ร่องรอย 
ดีเยี่ยม(๔) ดี(๓) พอใช้(๒) ปรับปรุง(๑) 

๑.คุณภำพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 
ของผู้เรียน 
 

๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และพัฒนาการจากผลการ
สอบวัดระดับชาติ 

    ตรวจสอบเอกสำรที่สะท้อน
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนจาก 
ข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ 
เช่น 
  - เอกสารการวัดและ
ประเมินผลผู้เรียนทุกระดับชั้น 
    (ปพ.๕) 
- รายงานสรุปผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
 

 
 
 
 
 

 



 
มำตรฐำนที่ ประเด็นพิจำรณำ ระดับคุณภำพ หลักฐำน/ร่องรอย 

ดีเยี่ยม(๔) ดี(๓) พอใช้(๒) ปรับปรุง(๑) 
๑.คุณภำพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 
ของผู้เรียน 
 

๖) ความพร้อมในการศึกษา
ต่อ การฝึกงาน หรือการ
ท างาน 

    ตรวจสอบเอกสำรที่สะท้อน
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนจาก 
ข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ 
เช่น 
- รายงานโครงการพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมลดเวลาเรียนฯ 
 - รายงานโครงการส่งเสริมการ
จัดหลักสูตรทักษะอาชีพฯ 
- รายงานโครงการแนะแนว
การศึกษาต่อและอาชีพ 
- สัมภาษณ์นักเรียนเกี่ยวกับ
การศึกษาต่อ การประกอบ 
   อาชีพ 

สรุประดับคุณภำพ ระดับคุณภำพ    ๑๗   (แปลผล    ดี)  
 

 
 
 
 



มำตรฐำนที่ ประเด็นพิจำรณำ ระดับคุณภำพ หลักฐำน/ร่องรอย 
ดีเยี่ยม(๔) ดี(๓) พอใช้(๒) ปรับปรุง(๑) 

๑.คุณภำพของผู้เรียน 
๑.๒ คุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

๑) การมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนด โดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอัน
ดีงานของสังคม 

    สังเกตพฤติกรรมทีส่ะท้อนคุณลักษณะ
และค่านิยมของผู้เรยีนตามที่
สถานศึกษาก าหนด เช่น 
- การเข้าแถว 
 - การแสดงความเคารพ 
 - การพูดจา กิริยามารยาท การไหว้ฯ 
 - รายงานโครงการโรงเรยีนคุณธรรม 
จริยธรรมต้นแบบ 
 - รายงานโครงการส่งเสริมพัฒนาให้
ผู้เรยีนมีค่านิยม 
   หลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
 - รายงานโครงการโรงเรยีนวิถีพุทธ
ตามอัตลักษณ์ ๒๙ฯ 
 - รายงานโครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน 
 - สังเกตพฤติกรรมนักเรยีน 
 - สัมภาษณ์นักเรียนเกี่ยวกับการ
จัดท าโครงงานคณุธรรม การเรียน 
อื่นๆ 

 
 

 



 

มำตรฐำนที่ ประเด็นพิจำรณำ ระดับคุณภำพ หลักฐำน/ร่องรอย 
ดีเยี่ยม(๔) ดี(๓) พอใช้(๒) ปรับปรุง(๑) 

๑.คุณภำพของผู้เรียน 
๑.๒ คุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

๒) ความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย 

    สังเกตพฤติกรรมที่สะท้อน
คุณลักษณะและค่านิยมของ
ผู้เรียนตามที่สถานศึกษาก าหนด 
เช่น- การเข้าแถว 
- การแสดงความเคารพ 
- การพูดจา กิริยามารยาท  
การไหว้ฯ 
- รายงานโครงการโรงเรียน
คุณธรรม จริยธรรมต้นแบบ 
- รายงานโครงการส่งเสริมพัฒนา
ให้ผู้เรียนมีค่านิยม 
หลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
- รายงานโครงการโรงเรียนวิถี
พุทธตามอัตลักษณ์ ๒๙ฯ 
- รายงานโครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
- สังเกตพฤติกรรมนักเรียน 



- สัมภาษณ์นักเรียนเกี่ยวกับการ
จัดท าโครงงานคุณธรรม ฯ 

 
 
 
 
 

มำตรฐำนที่ ประเด็นพิจำรณำ ระดับคุณภำพ หลักฐำน/ร่องรอย 
ดีเยี่ยม(๔) ดี(๓) พอใช้(๒) ปรับปรุง(๑) 

๑.คุณภำพของผู้เรียน 
๑.๒ คุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

๓) การยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย 
 

    - รายงานกิจกรรมการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 
- สัมภาษณ์นักเรียนเกี่ยวกับการ
เลือกตั้ง การท างาน 
การท ากิจกรรมร่วมกันเป็นทีม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มำตรฐำนที่ ประเด็นพิจำรณำ ระดับคุณภำพ หลักฐำน/ร่องรอย 
ดีเยี่ยม(๔) ดี(๓) พอใช้(๒) ปรับปรุง(๑) 

๑.คุณภำพของผู้เรียน 
๑.๒ คุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

๔) สุขภาวะทางร่างกาย 
และลักษณะจิตสังคม 
 

    - แบบบันทึกพฤติกรรมทางสังคม 
- รายงานโครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
- เอกสารหลักฐานแสดงสุขภาวะ
ทางร่างกายอารมณ์ 
  สังคม 
- รายงานดัชนีมวลกาย น้ าหนัก 
ส่วนสูง สายตา 
- รายงานกิจกรรมการแข่งขัน
กีฬา กรีฑานักเรียน 
- โครงงานคุณธรรมรักนวลสงวน
ตัว ท าความดีถวาย 
  ในหลวง 
 

 
 

สรุประดับคุณภำพ ระดับคุณภำพ  ๑๕  (แปลผล.ดีเยี่ยม.)  
 
 
 



มำตรฐำนที่ ประเด็นพิจำรณำ ระดับคุณภำพ หลักฐำน/ร่องรอย 
ดีเยี่ยม(๔) ดี(๓) พอใช้(๒) ปรับปรุง(๑) 

มำตรฐำนที่ ๒ 
กระบวนกำรบริหำรและ
กำรจัดกำรของผู้บริหำร
สถำนศึกษำ 
 

๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน 

    ตรวจเอกสำร 
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปี   
 
สัมภำษณ์ คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 
ผู้บริหำร ครู 
บุคลำกร ผู้เรียน ผู้ปกครองนักเรียน 
เกี่ยวกับ 
  - การก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธ
กิจของสถานศึกษาท าอย่างไร เพราะเหตุ
ใด 
  - มีกระบวนการได้มาของเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ พันธกิจของสถานศึกษาอย่างไร 
  - ใครเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
มีส่วนร่วมอย่างไร 
- มีวิธีการสร้างความเข้าใจตรงกัน
ระหว่างผู้บริหาร ครู ผู้เกี่ยวข้องอย่างไร 
 - สถานศึกษาน าแผนไปสู่การปฏิบัติ
อย่างไร  
 - สถานศึกษาแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติตามแผนอย่างไร 

 



 
 
 
 
 
 

มำตรฐำนที่ ประเด็นพิจำรณำ ระดับคุณภำพ หลักฐำน/ร่องรอย 
ดีเยี่ยม(๔) ดี(๓) พอใช้(๒) ปรับปรุง(๑) 

มำตรฐำนที่ ๒ 
กระบวนกำรบริหำรและ
กำรจัดกำรของผู้บริหำร
สถำนศึกษำ 
 

๒. การวางแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 
๒.๑ การวางแผนและ
ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่
เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบ
ด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย และ
ด าเนินการอย่างเป็น
รูปธรรม 

    ตรวจเอกสำร 
แผนพัฒนาวิชาการหลักสูตร
สถานศึกษาฯ 
ข้อมูลการก ากับ นิเทศ ติดตาม 
และประเมินผล 
ของสถานศึกษาด้านวิชาการ 
 
 
สัมภำษณ์ คณะกรรมกำร
สถำนศึกษำ ผู้บริหำร ครู 
บุคลำกร ผู้เรียน ผู้ปกครอง
นักเรียน เกี่ยวกับการ 
ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณภาพของผู้เรียนฯ 
 

 
 



 
 
 
 

มำตรฐำนที่ ประเด็นพิจำรณำ ระดับคุณภำพ หลักฐำน/ร่องรอย 
ดีเยี่ยม(๔) ดี(๓) พอใช้(๒) ปรับปรุง(๑) 

มำตรฐำนที่ ๒ 
กระบวนกำรบริหำรและ
กำรจัดกำรของผู้บริหำร
สถำนศึกษำ 
 

๒.๒ การวางแผนและ
ด าเนินงานพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ 

    ตรวจเอกสำรแผนพัฒนาครู/
บุคลากร 
สัมภำษณ์ คณะกรรมกำร
สถำนศึกษำ ผู้บริหำร ครู 
บุคลำกร เกี่ยวกับ 
 - การพัฒนาพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 
 -การพัฒนาพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความรู้ 
ความสามารถและทักษะตาม
มาตรฐานต าแหน่ง 
-ดูรางวัลและหลักฐานอื่นๆ 
-รายงานโครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรฯ 
 
 



 

มำตรฐำนที่ ประเด็นพิจำรณำ ระดับคุณภำพ หลักฐำน/ร่องรอย 
ดีเยี่ยม(๔) ดี(๓) พอใช้(๒) ปรับปรุง(๑) 

มำตรฐำนที่ ๒ 
กระบวนกำรบริหำรและ
กำรจัดกำรของผู้บริหำร
สถำนศึกษำ 
 

๒.๓ การวางแผนการบริหาร
และการจัดการข้อมูล
สารสนเทศอย่างเป็นระบบ 

    ตรวจเอกสำร 
แผนบริหารจัดการสารสนเทศ
สารสนเทศของโรงเรียน 
แผ่นพับประชาสัมพันธ์  วารสาร
โรงเรียน 
เว็บไซต์โรงเรียน 
 
 
สัมภำษณ์ คณะกรรมกำร
สถำนศึกษำ ผู้บริหำร ครู 
บุคลำกร ผู้เรียน ผู้ปกครอง
นักเรียนเกี่ยวกับ 
  - การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
อย่างไร 
  - การน าสารสนเทศไปใช้
อย่างไร 
-รายงานโครงการพัฒนา
สารสนเทศโรงเรียยน 

 



 
 
 
 
 
 

มำตรฐำนที่ ประเด็นพิจำรณำ ระดับคุณภำพ หลักฐำน/ร่องรอย 
ดีเยี่ยม(๔) ดี(๓) พอใช้(๒) ปรับปรุง(๑) 

มำตรฐำนที่ ๒ 
กระบวนกำรบริหำรและ
กำรจัดกำรของผู้บริหำร
สถำนศึกษำ 
 

๒.๔ การวางแผนและจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 
 

    ตรวจเอกสำรแผนการจัด
สภาพแวดล้อม 
ตรวจสภาพแวดล้อม อาคาร
สถานที่ แหล่งเรียนรู้ 
ของโรงเรียน 
สัมภำษณ์ คณะกรรมกำร
สถำนศึกษำ ผู้บริหำร ครู 
บุคลำกร ผู้เรียน ผู้ปกครอง
นักเรียน เกี่ยวกับ 
 - ความพึงพอใจต่อ
สภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ 
แหล่งเรียนรู้ 
-รายงานโครงการพัฒนาอาคาร
สถานที่และแหล่งเรียนรู้ 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

มำตรฐำนที่ ประเด็นพิจำรณำ ระดับคุณภำพ หลักฐำน/ร่องรอย 
ดีเยี่ยม(๔) ดี(๓) พอใช้(๒) ปรับปรุง(๑) 

มำตรฐำนที่ ๒ 
กระบวนกำรบริหำรและ
กำรจัดกำรของผู้บริหำร
สถำนศึกษำ 
 

๓. การมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการ
ร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพและ
ได้มาตรฐาน 
 

    สัมภำษณ์ คณะกรรมกำร
สถำนศึกษำ ผู้บริหำร ครู 
บุคลำกร ผู้เรียน ผู้ปกครอง
นักเรียน 
- สถานศึกษามีเครือข่ายความ
ร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียน หรือ
การท างานกับใคร/หน่วยงานใด 
มีส่วนร่วม 
อย่างไร 
- ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วน
ร่วมต่อผลการด าเนิน 
การของสถานศึกษาหรือไม่ 
อย่างไร  
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

มำตรฐำนที่ ประเด็นพิจำรณำ ระดับคุณภำพ หลักฐำน/ร่องรอย 
ดีเยี่ยม(๔) ดี(๓) พอใช้(๒) ปรับปรุง(๑) 

มำตรฐำนที่ ๒ 
กระบวนกำรบริหำรและ
กำรจัดกำรของผู้บริหำร
สถำนศึกษำ 
 

๔. การก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลการบริหารและ
การจัดการศึกษา 

    สัมภำษณ์ 
สถานศึกษามีการก ากับ ติดตาม
และประเมินผล 
การบริหารและการจัดการศึกษา
อย่างไร 
 
 
 
 
 

สรุประดับคุณภำพ ระดับคุณภำพ  ๒๗    (แปลผล  ดีเยี่ยม)  
 
 
 
 
 
 
 



มำตรฐำนที่ ประเด็นพิจำรณำ ระดับคุณภำพ หลักฐำน/ร่องรอย 
ดีเยี่ยม(๔) ดี(๓) พอใช้(๒) ปรับปรุง(๑) 

มำตรฐำนที่ ๓ 
กระบวนกำรจัดกำรเรียน 
กำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส ำคัญ 
 

๑. การมีกระบวนการเรียน
การสอนที่สร้างโอกาสให้
ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 

    ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำน 
หลักสตูรสถานศึกษา แผนการจัดการ
เรียนรู้ บันทึกผล 
หลังสอน เอกสารหลักฐานการวัดและ
ประเมินผล 
เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ 
สมุดการบ้าน 
ที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลย้อนกลับ 
ช้ินงาน/ผลงานของ 
ผู้เรยีน แฟ้มสะสมงาน สื่อการเรียน
การสอน  
สังเกต สังเกตกระบวนการเรียนการ
สอน พฤติกรรมการสอนของครู เช่น  
  - การใช้ค าถามที่หลากหลายระดับ
เพื่อส่งเสริมการคิดขั้นสูง  
  - พฤติกรรมการดูแลเอาใจใส่ผู้เรยีน 
- การมอบหมายงาน 
  - ปฏิสัมพันธ์ของครูกับผู้เรียน 
  - พฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

มำตรฐำนที่ ประเด็นพิจำรณำ ระดับคุณภำพ หลักฐำน/ร่องรอย 
ดีเยี่ยม(๔) ดี(๓) พอใช้(๒) ปรับปรุง(๑) 

มำตรฐำนที่ ๓ 
กระบวนกำรจัดกำรเรียน 
กำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส ำคัญ 
 

๒. การจัดการเรียนการสอน 
ที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชน
และท้องถิ่น 

    ตรวจสอบ สังเกต แหล่งเรียนรู้
ต่างๆ แหล่งเรียนรู้ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
สัมภำษณ์นักเรียนและครู
นักเรียนได้เรียนรู้จากชุมชน 
ในเรื่องใด จากแหล่งเรียนรู้ใดบ้าง 
- รายงานโครงการพัฒนาและ
จัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มำตรฐำนที่ ประเด็นพิจำรณำ ระดับคุณภำพ หลักฐำน/ร่องรอย 
ดีเยี่ยม(๔) ดี(๓) พอใช้(๒) ปรับปรุง(๑) 

มำตรฐำนที่ ๓ 
กระบวนกำรจัดกำรเรียน 
กำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส ำคัญ 
 

๓. การตรวจสอบและ
ประเมินความรู้ ความเข้าใจ
ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
และมีประสิทธิภาพ 

    ตรวจสอบ สังเกต แหล่งเรียนรู้
ต่างๆ แหล่งเรียนรู้ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
สัมภำษณ์นักเรียนและครู
นักเรียนได้เรียนรู้จากชุมชน 
ในเรื่องใด จากแหล่งเรียนรู้ใดบ้าง 
- รายงานโครงการพัฒนาและ
จัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืน 

 
 
 
 

 



มำตรฐำนที่ ประเด็นพิจำรณำ ระดับคุณภำพ หลักฐำน/ร่องรอย 
ดีเยี่ยม(๔) ดี(๓) พอใช้(๒) ปรับปรุง(๑) 

มำตรฐำนที่ ๓ 
กระบวนกำรจัดกำรเรียน 
กำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส ำคัญ 
 

๓. การตรวจสอบและ
ประเมินความรู้ ความเข้าใจ
ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
และมีประสิทธิภาพ 

    เอกสำรหลักฐำนการวัดและ
ประเมินผล 
เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ 
สมุดการบ้าน 
ที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลย้อนกลับ 
ช้ินงาน/ผลงานของ 
ผู้เรยีน แฟ้มสะสมงาน สื่อการเรียน
การสอน  
สัมภำษณ์นกัเรียน 
  - นักเรียนได้ร่วมก าหนดเกณฑ์การ
ประเมินผลงาน/ชิ้นงานต่างๆ/หรอื
ร่วมประเมินผลการเรียนหรือไม่ 
อย่างไร   
  - นักเรียนชอบเรียนวิชาใด เพราะ
เหตุใด 
สัมภำษณ์ครู  
ครูใช้วิธีการวัดและประเมินผลความรู้ 
ความเข้าใจของผู้เรียนด้วยวิธีการ
ใดบ้าง 
 
 

สรุประดับคุณภำพ ระดับคุณภำพ ๑๒ (แปลผล.ดี..)  



 
 

มำตรฐำนที่ ประเด็นพิจำรณำ ระดับคุณภำพ หลักฐำน/ร่องรอย 
ดีเยี่ยม(๔) ดี(๓) พอใช้(๒) ปรับปรุง(๑) 

มำตรฐำนที่ ๔ ระบบกำร
ประกันคุณภำพภำยในที่มี
ประสิทธิผล 

๑. การใช้ระบบประกันคุณภาพ
ภายในเพื่อยกระดบัคุณภาพการจัด
การศึกษาให้ดยีิ่งขึ้น 
๑. การก าหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
๒.การจัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ง
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
๓. การจัดระบบบริหารและ
สารสนเทศ 
๔. การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา 
๕. การจัดให้มกีารติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา 
๖. การจัดให้มกีารประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
๗. การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็น
รายงานประเมินคุณภาพภายใน 
๘. การจัดให้มกีารพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 

    ๑. ตรวจสอบเอกสารที่สะท้อนให้เห็นถึงการด าเนิน
ภายในตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ๘  
องค์ประกอบ 
    ๑ )ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
    ๒) จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษามุ่น
เน้นคุณภาพ 
ตามมาตรฐาน 
    ๓) จัดการและบริหารข้อมูลสารสนเทศที่เปน็
ระบบ 
    ๔) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
    ๕) ด าเนินการติดตาม  ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา 
    ๖) ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของ
สถานศึกษา 
    ๗) จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นการประเมิน
คุณภาพภายใน 
    ๘) ด าเนินการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
๒. ตรวจสอบเอกสารที่สะท้อนให้เ ห็นถึงความ
เกี่ยวข้องของทุกฝ่าย 
ในการให้ความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
๓. แบบสอบถามและรายงานผลความพึงพอใจของพ่อ
แม่  ผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษา  ชุมชน/
ท้องถ่ิน  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ที่มีต่อระบบการบริหารและการจัดการของ
สถานศึกษา 
 

 



 
 

มำตรฐำนที่ ประเด็นพิจำรณำ ระดับคุณภำพ หลักฐำน/ร่องรอย 
ดีเยี่ยม(๔) ดี(๓) พอใช้(๒) ปรับปรุง(๑) 

มำตรฐำนที่ ๔ ระบบกำร
ประกันคุณภำพภำยในที่มี
ประสิทธิผล 

๒. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้
ความร่วมมือในการวาง
ระบบและด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาเป็นอย่างดี 

    ๑. ตรวจสอบเอกสารที่สะท้อนให้เห็นถึงการด าเนิน
ภายในตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ๘  
องค์ประกอบ 
    ๑ )ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
    ๒) จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษามุ่น
เน้นคุณภาพ 
ตามมาตรฐาน 
    ๓) จัดการและบริหารข้อมูลสารสนเทศที่เปน็
ระบบ 
    ๔) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
    ๕) ด าเนินการติดตาม  ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา 
    ๖) ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของ
สถานศึกษา 
    ๗) จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นการประเมิน
คุณภาพภายใน 
    ๘) ด าเนินการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
๒. ตรวจสอบเอกสารที่สะท้อนให้เ ห็นถึงความ
เกี่ยวข้องของทุกฝ่าย 
ในการให้ความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
๓. แบบสอบถามและรายงานผลความพึงพอใจของพ่อ
แม่  ผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษา  ชุมชน/
ท้องถ่ิน  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ที่มีต่อระบบการบริหารและการจัดการของ
สถานศึกษา 
 
 



 

มำตรฐำนที่ ประเด็นพิจำรณำ ระดับคุณภำพ หลักฐำน/ร่องรอย 
ดีเยี่ยม(๔) ดี(๓) พอใช้(๒) ปรับปรุง(๑) 

มำตรฐำนที่ ๔ ระบบกำร
ประกันคุณภำพภำยในที่มี
ประสิทธิผล 

๓.พ่อแม่  ผู้ปกครอง  
คณะกรรมการสถานศึกษา  
ชุมชน/ท้องถิ่น  และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อ
ระบบการบริหารและการ
จัดการของสถานศึกษาใน
ระดับสูง 

    ๑. ตรวจสอบเอกสารที่สะท้อนให้เห็นถึงการด าเนิน
ภายในตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ๘  
องค์ประกอบ 
    ๑ )ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
    ๒) จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษามุ่น
เน้นคุณภาพ 
ตามมาตรฐาน 
    ๓) จัดการและบริหารข้อมูลสารสนเทศที่เปน็
ระบบ 
    ๔) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
    ๕) ด าเนินการติดตาม  ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา 
    ๖) ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของ
สถานศึกษา 
    ๗) จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นการประเมิน
คุณภาพภายใน 
    ๘) ด าเนินการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
๒. ตรวจสอบเอกสารที่สะท้อนให้เ ห็นถึงความ
เกี่ยวข้องของทุกฝ่าย 
ในการให้ความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
๓. แบบสอบถามและรายงานผลความพึงพอใจของพ่อ
แม่  ผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษา  ชุมชน/
ท้องถ่ิน  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ที่มีต่อระบบการบริหารและการจัดการของ
สถานศึกษา 
 

สรุประดับคุณภำพ ระดับคุณภำพ ๑๑ (แปลผล ดีเยี่ยม.)  



 


