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กระทรวงศึกษาธิการ 
 



 
ค าน า 

 
 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นกระบวนการที่สร้างความมั่นใจแก่ทุกฝ่ายว่าการจัด
การศึกษาทุกระดับมีคุณภาพและจะคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  จึงให้มีการปฏิรูประบบ
การประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา  โดยมีนโยบายปรับปรุงมาตรฐานและตัวชี้วั ดให้มีจ 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 าคัญที่สุดที่ผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายทุกคนในสถานศึกษาต้องรับรู้  และปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบให้บรรลุถึงเป้าหมาย
คือมาตรฐานที่สถานศึกษาก าหนดและร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาที่เกิดขึ้น  เอกสารเล่มนี้จัดท าขึ้น
ตามกรอบนโยบายปฏิรูประบบการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ส าหรับให้
สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางด าเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถาน  และเตรียมการส าหรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกตามกรอบมาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ซึ่งจะท าให้เกิดความ
มั่นใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่าการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพ  ได้มาตรฐาน  และคงรักษาไว้
ซึ่งมาตรฐานจากการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  โรงเรียนระหานวิทยา  หวังว่าคณะครู
และบุคลากรทางการศึกษา   จะได้รับประโยชน์จากการศึกษาเอกสารเล่มนี้  ใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ทั้งนี้ขอขอบคุณผู้บริหาร  ครู  อาจารย์    และผู้ทรงคุณวุฒิทุก
ท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดท าเอกสารเล่มนี้ให้สมบรูณ์  สามารถน าไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อไป 
   
 

 
                

 

 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 
ส่วนที ่            หน้า 
  ค าน า           
  สารบัญ 
การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน       
  มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
  มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
เครื่องมือการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน   
  มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน       
  มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
  มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
     ภาคผนวก 

 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของถานศึกษา 
 คณะผู้จัดท า 
               

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 
 
            ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และกระทรวงศึกษาธิการมีการ
ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑  ส าหรับให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทาง
ด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและเตรียมการส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
ซึ่งจะท าให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่าการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพ ได้
มาตรฐาน และคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานจากการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
          การพัฒนามาตรฐานการศึกษา มีแนวคิดว่าต้องเป็นมาตรฐานที่สถานศึกษาปฏิบัติได้จริงประเมินได้
จริง กระชับ และจ านวนน้อยแต่สามารถสะท้อนบริบทของสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาได้จริงข้อมูลที่ได้
เกิดประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาทุกระดับ ตั้งแต่ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับ
หน่วยงานต้นสังกัด และระดับชาติ ดังนั้น การก าหนดมาตรฐานการศึกษาจึงเน้นที่คุณภาพผู้เรียน คุณภาพ
ผู้บริหารสถานศึกษา และคุณภาพครู มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ และข้อก าหนดใน
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

มาตรฐานการศึกษาในแต่ละระดับ ก าหนดเกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐานมี ๕ ระดับ   
ระดับ  1  ก าลังพัฒนา    
ระดับ  2  ระดับปานกลาง     
ระดับ  3 ระดับดี  
ระดับ  4 ระดับดีเลิศ 
ระดับ  5 ระดับยอดเยี่ยม รายละเอียดของมาตรฐาน 

 
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
            มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑มีจ านวน ๓   มาตรฐาน ได้แก่ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑  มีจ านวน ๓ มาตรฐาน ได้แก่ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ 

คิดเห็น และแก้ปัญหา 
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

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 าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก

กลุ่มเป้าหมาย 
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 



มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 ประเด็นพิจารณา 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ            
    คิดเห็น และแก้ปัญหา 
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1  ก าลังพัฒนา 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
      1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ ต่ ากว่าเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด 
      2)  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาต่ ากว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
      1) ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีต่ ากว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
      2) ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมต่ ากว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
ระดับ 2  ปานกลาง  
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
      1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ เป็นไปตามเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด 
      2)  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษา
ก าหนด 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
      1) ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
      2) ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมเป็นไปตามกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
 
 
 
 
 
 



 

ระดับ 3  ดี  
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
      1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ เป็นไปตามเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด 
      2)  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษา
ก าหนด 
      3)  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความ
คิดเห็น และแก้ปัญหาได้ 
      4)  ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะพ้ืนฐานในการสร้างนวัตกรรม 
      5)  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเองได้อย่าง
เหมาะสมปลอดภัย 
      6)  ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
      1) ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
ระดับ 4  ดีเลิศ  
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
      1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ สูงกว่าเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด 
      2)  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
      3)  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความ
คิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและแก้ปัญหาได้ 
      4)  ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะพ้ืนฐานในการสร้างนวัตกรรม 
      5)  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง และสังคม
ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน 
      6)  ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น และการ                  
ท า งานหรืองานอาชีพ 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
      1) ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
ระดับ 5   ยอดเยี่ยม  
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
      1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ สูงกว่าเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด 
      2)  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
      3)  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความ
คิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและแก้ปัญหาได้ 
      4)  ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะพ้ืนฐานในการสร้างนวัตกรรมและน าไปใช้เผยแพร่ 
 



 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
      1) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง และสังคมใน
ด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม 
      2)  ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น และการ
ท างานหรืองานอาชีพ 
 
      3)  ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดเป็นแบบอย่างได้ 
      4)  ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิปัญญาไทย 
      5)  ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
      6)  ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
 
ตัวอย่างการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 - ตรวจสอบเอกสารที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนจากข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น แบบสรุปผล
การอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น เอกสารการวัดและ
ประเมินผลผู้เรียนทุกระดับชั้น ชิ้นงานผลงานนักเรียน บันทึกการอ่าน แบบสรุปรายงานการประเมิน
ความสามารถ ในการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน โครงงาน ชิ้นงาน บันทึกการท างาน รายงานสรุปผล 
การทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ร่องรอยการจัดกิจกรรม โครงการ เอกสารหลักฐานแสดงสุขภาวะ  
ทางร่างกาย อารมณ์ สังคม แบบบันทึกพฤติกรรมทางสังคม 
 - สังเกตพฤติกรรมต่าง ๆ ของผู้เรียน เช่น ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ การใช้อินเตอร์เน็ต
และเทคโนโลยีสารสนเทศ พฤติกรรมที่สะท้อนคุณลักษณะและค่านิยมของผู้เรียนตามที่สถานศึกษาก าหนด 
เช่น การเข้าแถว การแสดงความเคารพ การพูดจา กิริยามารยาท การไหว้ ฯลฯ และพฤติกรรมการท างาน
ร่วมกัน การอภิปรายแสดงความคิดเห็น การ่วมกันแก้ไขปัญหา ฯลฯ 
 - สัมภาษณ์ผู้เรียนเกี่ยวกับความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย เช่น นักเรียนรู้สึกอย่างไรที่เกิดเป็น
คนในท้องถิ่นนี้ นักเรียนภูมิใจในสิ่งใดบ้างในท้องถิ่น นักเรียนชอบหรือไม่ชอบกับ 
 

ค าอธิบายของมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 

ผลการเรียนรู้ที่เป็นคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ประกอบด้วย ความสามารถใน
การอ่าน การเขียน การสื่อสารการคิดค านวณ การคิดประเภทต่าง ๆ การสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรการมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่อ
วิชาชีพ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เป็นค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย รวมทั้งสุขภาวะทางร่างกาย
และจิตสังคม 

 
 
 



 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 
ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนดในแต่ละ
ระดับชั้น 

๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ 
คิดเห็น และแก้ปัญหาผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนกแยกแยะใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่าง
รอบคอบ โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมี
เหตุผล 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมผู้เรียนมี  ความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ 
ทั้งด้วยตัวเองและการท างานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 
อาจเป็นแนวความคิด โครงการ โครงงานชิ้นงาน ผลผลิต 

๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผู้เรียนมีความสามารถในใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้การสื่อสาร การท างาน
อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 

๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้าใน 
การเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมในด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการต่าง ๆ 
รวมทัง้มีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติหรือผลการทดสอบอ่ืนๆ 

๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการ 
จัดการ เจตคติท่ีดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น การท างานหรืองานอาชีพ 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มี 

คุณธรรม จริยธรรมเคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษาก าหนด 
โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

๒) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของ 
ความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย 

๓) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบน 
ความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี 

๔) มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ 
และสังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อ่ืน 
ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน 
 
 
 
 
 
 
 



 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ประเด็นพิจารณา 

๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก

กลุ่มเป้าหมาย 
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

การให้ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1  ก าลังพัฒนา 
      1) เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดไม่ชัดเจน 
      2)  ระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาแต่ไม่ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
ระดับ 2  ปานกลาง 
      1) เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจนเป็นไปได้ในการปฏิบัติ 
      2)  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
ระดับ 3  ดี 
      1) เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
เป็นไปได้ในการปฏิบัติ 
      2)  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจนส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
      3)   ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
     4)  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
     5)   จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
     6)  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
ระดับ  4  ดีเลิศ 
      1) มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ 
      2)  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
      3)  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง 
      4)  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครู และ
สถานศึกษา 



        5)   จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมีความ
ปลอดภัย 
        6)  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม
กับสภาพของสถานศึกษา 
ระดับ 5  ยอดเยี่ยม 
      1) มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
      2)  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีการน าข้อมูลมาใช้ในการ
ปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างได้ 
      3) ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง และเป็นแบบอย่างได้ 
      4)  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครูและ
สถานศึกษา และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนางาน 
      5)   จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมีความ
ปลอดภัย 
       6)  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม
กับสภาพของสถานศึกษา 
 
ตัวอย่างการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 -ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี แผนพัฒนาวิชาการ แผนบริหารจัดการสารสนเทศ แผนพัฒนาครู/บุคลากร แผนการก ากับนิเทศ 
ติดตามการประเมินผลของสถานศึกษา แผนการจัดสภาพแวดล้อม ฯลฯ 
 - สัมภาษณ์คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้เรียน และผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับ
การก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษา เช่น  กระบวนการได้มาของเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ท าอย่างไรบ้าง มีขั้นตอนอย่างไร การก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจด าเนินการอย่างไร  
ใครมีส่วนเกี่ยวข้องบ้าง สถานศึกษามีการด าเนินการสร้างความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้บริหาร ครู และ
ผู้เกี่ยวข้องอย่างไร สถานศึกษาน าแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างไร สถานศึกษาแบ่งบทบาทหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  
ในการปฏิบัติตามแผนอย่างไร ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมต่อผลการด าเนินการสถานศึกษาหรือไม่ 
อย่างไร สถานศึกษามีเครือข่ายในการท างานกับใคร/หน่วยงานใดบ้างและมีส่วนร่วมอย่างไร สถานศึกษา  
มีการก ากับติดตามและวิธีการประเมินผลการด าเนินงานอย่างไร ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบาย 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
เป็นการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจ

อย่างชัดเจน สามารถด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ในทุกกลุ่มเป้าหมาย จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ 
รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 

๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบท 

ของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของ
รัฐบาลและของต้นสังกัด รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ทั้งในส่วนการ 

วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การน าแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
มีการติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่องมีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากร
ทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา 
บุคลากรและผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษา 

๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริม 
หลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย หมายรวมถึง การ
จัดการเรียนการสอนของกลุ่มที่เรียนแบบควบรวมหรือกลุ่มที่เรียนร่วมด้วย 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพสถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู 
บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและ
การเรียนรู้ของผู้เรียน 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้สถานศึกษาจัดภาพแวดล้อม
ทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และมี
ความปลอดภัย 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้สถานศึกษา
จัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ประเด็นพิจารณา 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

          ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
          ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
          ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
           ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
การให้ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1  ก าลังพัฒนา 
      1)  จัดการเรียนรู้ที่ไม่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
      2)  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่ไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
      3)  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างไม่เป็นระบบ 
ระดับ 2  ปานกลาง 
      1)  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
      2) ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
      3)  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
ระดับ 3  ดี 
      1)  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
      2) ใช้ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
      3)  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
      4)  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
      5)  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
ระดับ 4  ดีเลิศ 
      1)  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
      2) ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
      3)  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 
      4)  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
      4)  มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 



ระดับ 5  ยอดเยีย่ม 
      1)  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและมีการ
เผยแพร่ 
      2) ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดย
สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
      3)  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 
      4)  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
      4)  มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ ครู และผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 
 
ตัวอย่างการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 - ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น หลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกผล  
หลังสอน เอกสารหลักฐานการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สมุดการบ้าน 
ที่แสดงให้เห็นการให้ข้อมูลย้อนกลับ ชิ้นงานหรือผลของนักเรียน/แฟ้มสะสมงาน สื่อการเรียนการสอน และ
แหล่งเรียนรู้ ฯลฯ 
 - สังเกตกระบวนการเรียนการสอน พฤติกรรมการสอนของครู เช่นการใช้ค าถามที่หลายหลายระดับ
เพ่ือส่งเสริมการคิดขั้นสูง พฤติกรรมการดูแลเอาใจใส่ การมอบหมายงานของครู ปฏิสัมพันธ์ของครูผู้เรียน เช่น 
ความเป็นกันเองของครูกับผู้เรียน การสนทนาโต้ตอบของครูกับผู้เรียน พฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน เช่น 
ความกระตือรือร้นในการเรียน การมีส่วนร่วมของผู้เรียน ความในใจในการร่วมกิจกรรม สภาพแวดล้อมที่เอ้ื อ
ต่อการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนปฏิบัติจริง กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้เรียน กิจกรรม
ตอบสนองความสนใจของผู้เรียนในแต่ละกลุ่ม ฯลฯ 
 - สัมภาษณ์นักเรียน และครู เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน เช่น นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่ อย่างไร นักเรียนได้ร่วมก าหนดเกณฑ์การประเมินงาน/ชิ้นงานต่าง ๆ หรือ
ร่วมประเมินผลการเรียนหรือไม่ อย่างไร นักเรียนชอบเรียนวิชาอะไร เพราะเหตุใด ครูใช้วิธีการวัดและ
ประเมินผลความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนด้วยวิธีการใดบ้าง ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบาย 
          มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
               เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา  
สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีการบริหารจัดการชั้นเรียน
เชิงบวกสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าผลที่ได้มาให้ข้อมูลป้อนกลับ                    
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
                ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ 
ด าเนินชีวิตจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นให้ผู้เรียน                  
ได้เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง 
มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้ที่มีความจ าเป็น และต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ผู้เรียนได้รับ              
การฝึกทักษะแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงาน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ 
ในชีวิตได้ 

   ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้มีการใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 
             ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมี
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 
             ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียนมีการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผล 
ที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพ่ือน าไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
            ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อน าไปใช้ใน
การปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 
 

 



 
เครื่องมือการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ปีการศึกษา  ๒๕๖2 

โรงเรียนระหานวิทยา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา  เขต 41 
มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ หลักฐาน/ร่องรอย 

  ยอดเยี่ยม 
(๕) 

ดีเลิศ 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง    
 (๒) 

ก าลังพัฒนา
(๑) 

 

๑.คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการ 
ของผู้เรียน 
 

๑) มีความสามารถในการอ่าน 
การเขียน การสื่อสารและการ
คิดค านวณ 
 
 

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

 
 



 
 

มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ หลักฐาน/ร่องรอย 
 ยอดเยี่ยม 

(๕) 
ดีเลิศ 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง    
 (๒) 

ก าลังพัฒนา
(๑) 

 

๑.คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการ 
ของผู้เรียน 
 

๒) มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความ   คิดเห็น 
และแก้ปัญหา 
 

     ตรวจสอบเอกสารท่ีสะท้อนผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียนจาก 
ข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น 
- แบบสรุปรายงานการประเมิน
ความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์และ
เขียน 
- บันทึกการท างาน/ชิ้นงาน/ผลงาน
นักเรียน 
- การน าเสนองาน/โครงงาน/IS 
- ร่องรอยกิจกรรม โครงการ รายงาน
โครงการเปิดบ้านวิชาการ  คุณธรรม และ 
IS 
- รายงานโครงการพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมลด
เวลาเรียนฯ 
- รายงานโครงการส่งเสริมการจัดหลักสูตร
ทักษะอาชีพฯ 
- รายงานโครงการพัฒนาการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
- รายงานโครงการพัฒนานักเรียนห้องเรียน
พิเศษ 
- สังเกตพฤติกรรมการเรียน การท างาน
ร่วมกัน การอภิปรายแสดงความคิดเห็น 
การร่วมกันแก้ไขปัญหาฯ 
               ฯลฯ 

 
 



 
 

มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ หลักฐาน/ร่องรอย 
  ยอดเยี่ยม 

(๕) 
ดีเลิศ 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง    
 (๒) 

ก าลังพัฒนา
(๑) 

 

๑.คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการ 
ของผู้เรียน 
 

๓) มีความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม 
 

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

 
 



 
มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ หลักฐาน/ร่องรอย 

  ยอดเยี่ยม 
(๕) 

ดีเลิศ 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง    
 (๒) 

ก าลังพัฒนา
(๑) 

 

๑.คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการ 
ของผู้เรียน 
 

๔) มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 
 

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

 
 
 



มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ หลักฐาน/ร่องรอย 
  ยอดเยี่ยม 

(๕) 
ดีเลิศ 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง    
 (๒) 

ก าลังพัฒนา
(๑) 

 

๑.คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการ 
ของผู้เรียน 
 

๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 
 

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

 
 
 
 



 
มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ หลักฐาน/ร่องรอย 

  ยอดเยี่ยม 
(๕) 

ดีเลิศ 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง    
 (๒) 

ก าลังพัฒนา
(๑) 

 

๑.คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียน 
 

๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน 
และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 

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

 
 
 



 
มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ หลักฐาน/ร่องรอย 

  ยอดเยี่ยม 
(๕) 

ดีเลิศ 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง    
 (๒) 

ก าลังพัฒนา
(๑) 

 

๑.คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน 
 

๑) การมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนด 

     สังเกตพฤติกรรมทีส่ะท้อนคุณลักษณะ
และค่านิยมของผู้เรยีนตามที่สถานศึกษา
ก าหนด เช่น 
- การเข้าแถว 
 - การแสดงความเคารพ 
 - การพูดจา กิริยามารยาท การไหว้ฯ 
 - รายงานโครงการโรงเรยีนคุณธรรม 
จริยธรรมต้นแบบ 
 - รายงานโครงการส่งเสริมพัฒนาให้
ผู้เรยีนมีค่านิยม 
   หลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
 - รายงานโครงการโรงเรยีนวิถีพุทธ
ตามอัตลักษณ์ ๒๙ฯ 
 - รายงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
 - สังเกตพฤติกรรมนักเรยีน 
 - สัมภาษณ์นักเรียนเกี่ยวกับการจัดท า
โครงงานคุณธรรม การเรยีน อ่ืนๆ 
 
                ฯลฯ 

 
 
 
 



 
มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ หลักฐาน/ร่องรอย 

  ยอดเยี่ยม 
(๕) 

ดีเลิศ 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง    
 (๒) 

ก าลังพัฒนา
(๑) 

 

๑.คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน 
 

๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 
 

     สังเกตพฤติกรรมที่สะท้อน
คุณลักษณะและค่านิยมของผู้เรียน
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด เช่น- 
การเข้าแถว 
- การแสดงความเคารพ 
- การพูดจา กิริยามารยาท  
การไหว้ฯ 
- รายงานโครงการโรงเรียน
คุณธรรม จริยธรรมต้นแบบ 
- รายงานโครงการส่งเสริมพัฒนา
ให้ผู้เรียนมีค่านิยม 
หลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
- รายงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
ตามอัตลักษณ์ ๒๙ฯ 
- รายงานโครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
- สังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
- สัมภาษณ์นักเรียนเกี่ยวกับการ
จัดท าโครงงานคุณธรรม ฯ 
                ฯลฯ 

 
 



 
 
 

มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ หลักฐาน/ร่องรอย 
  ยอดเยี่ยม 

(๕) 
ดีเลิศ 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง    
 (๒) 

ก าลังพัฒนา
(๑) 

 

๑.คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน 
 

๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างและ
หลากหลาย 
 

     - รายงานกิจกรรมการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 
- สัมภาษณ์นักเรียนเกี่ยวกับการ
เลือกตั้ง การท างาน 
การท ากิจกรรมร่วมกันเป็นทีม 
                 ฯลฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ หลักฐาน/ร่องรอย 

  ยอดเยี่ยม 
(๕) 

ดีเลิศ 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง    
 (๒) 

ก าลังพัฒนา
(๑) 

 

๑.คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน 
 

๔) สุขภาวะทางร่างกาย และ
จิตสังคม 
 

     - แบบบันทึกพฤติกรรมทางสังคม 
- รายงานโครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
- เอกสารหลักฐานแสดงสุขภาวะ
ทางร่างกายอารมณ์ 
  สังคม 
- รายงานดัชนีมวลกาย น้ าหนัก 
ส่วนสูง สายตา 
- รายงานกิจกรรมการแข่งขันกีฬา 
กรีฑานักเรียน 
- โครงงานคุณธรรมรักนวลสงวนตัว 
ท าความดีถวายในหลวง 
 
                ฯลฯ 
 

 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ หลักฐาน/ร่องรอย 
  ยอดเยี่ยม 

(๕) 
ดีเลิศ 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง    
 (๒) 

ก าลังพัฒนา
(๑) 

 

มาตรฐานที่ 2 ระบวน
การบริหารและการ
จัดการ 
   

๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และ
พันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 
 

     ตรวจเอกสาร 
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปี   
 
สัมภาษณ์ คณะกรรมการสถานศึกษา 
ผูบ้รหิาร คร ู
บุคลากร ผู้เรียน ผูป้กครองนกัเรียน 
เกี่ยวกับ 
  - การก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ของสถานศึกษาท าอย่างไร เพราะเหตุใด 
  - มีกระบวนการได้มาของเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ พันธกิจของสถานศึกษาอย่างไร 
  - ใครเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก าหนด
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และมีส่วนร่วม
อย่างไร 
- มีวิธีการสร้างความเข้าใจตรงกันระหว่าง
ผู้บริหาร ครู ผู้เกี่ยวข้องอย่างไร 
 - สถานศึกษาน าแผนไปสู่การปฏิบัติ
อย่างไร  
 - สถานศึกษาแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติตามแผนอย่างไร 
                  ฯลฯ 

 
 
 
 



 
มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ หลักฐาน/ร่องรอย 

  ยอดเยี่ยม 
(๕) 

ดีเลิศ 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง    
 (๒) 

ก าลังพัฒนา
(๑) 

 

มาตรฐานที่ 2 ระบวน
การบริหารและการ
จัดการ 
   

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 
 

     ตรวจเอกสาร 
แผนบริหารจัดการสารสนเทศ
สารสนเทศของโรงเรียน 
แผ่นพับประชาสัมพันธ์  วารสาร
โรงเรียน 
เว็บไซต์โรงเรียน 
 
 
สัมภาษณ์ คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้บริหาร ครู 
บุคลากร ผู้เรียน ผู้ปกครอง
นักเรียนเกี่ยวกับ 
  - การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
อย่างไร 
  - การน าสารสนเทศไปใช้อย่างไร 
-รายงานโครงการพัฒนา
สารสนเทศโรงเรียนฯ 
              ฯลฯ 

 
 
 



 
 
 

มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ หลักฐาน/ร่องรอย 
  ยอดเยี่ยม 

(๕) 
ดีเลิศ 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง    
 (๒) 

ก าลังพัฒนา
(๑) 

 

มาตรฐานที่ 2 ระบวน
การบริหารและการ
จัดการ 
   

๒.๓ ด าเนินงานพัฒนา
วิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
 

     สัมภาษณ์ คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้บริหาร ครู 
บุคลากร ผู้เรียน ผู้ปกครอง
นักเรียน 
- สถานศึกษามีเครือข่ายความ
ร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียน หรือ
การท างานกับใคร/หน่วยงานใด มี
ส่วนร่วม 
อย่างไร 
- ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม
ต่อผลการด าเนิน 
การของสถานศึกษาหรือไม่ อย่างไร  
                ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ หลักฐาน/ร่องรอย 
  ยอดเยี่ยม 

(๕) 
ดีเลิศ 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง    
 (๒) 

ก าลังพัฒนา
(๑) 

 

มาตรฐานที่ 2 ระบวน
การบริหารและการ
จัดการ 
   

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้
มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 

     ตรวจเอกสารแผนพัฒนาครู/
บุคลากร 
สัมภาษณ์ คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้บริหาร ครู 
บุคลากร เกี่ยวกับ 
 - การพัฒนาพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 
 -การพัฒนาพัฒนาครูและบุคลากร
ให้มีความรู้ ความสามารถและ
ทักษะตามมาตรฐานต าแหน่ง 
-ดูรางวัลและหลักฐานอื่นๆ 
-รายงานโครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรฯ 
 
                 ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ หลักฐาน/ร่องรอย 
  ยอดเยี่ยม 

(๕) 
ดีเลิศ 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง    
 (๒) 

ก าลังพัฒนา
(๑) 

 

มาตรฐานที่ 2 ระบวน
การบริหารและการ
จัดการ 
   

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 
 

     ตรวจเอกสารแผนการจัด
สภาพแวดล้อม 
ตรวจสภาพแวดล้อม อาคาร
สถานที่ แหล่งเรียนรู้ 
ของโรงเรียน 
สัมภาษณ์ คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้บริหาร ครู 
บุคลากร ผู้เรียน ผู้ปกครอง
นักเรียน เกี่ยวกับ 
 - ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อม 
อาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ 
-รายงานโครงการพัฒนาอาคาร
สถานที่และแหล่งเรียนรู้ 
 
                ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ หลักฐาน/ร่องรอย 
  ยอดเยี่ยม 

(๕) 
ดีเลิศ 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง    
 (๒) 

ก าลังพัฒนา
(๑) 

 

มาตรฐานที่ 2 ระบวน
การบริหารและการ
จัดการ 
   

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 
 

     ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับ
แผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
แผนพัฒนาวิชาการ แผนบริหาร
จัดการสารสนเทศ แผนพัฒนาครู/
บุคลากร แผนการก ากับนิเทศ 
ติดตามการประเมินผลของ
สถานศึกษา แผนการจัด
สภาพแวดล้อม 
                   ฯลฯ 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



 
มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ หลักฐาน/ร่องรอย 

  ยอดเยี่ยม 
(๕) 

ดีเลิศ 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง    
 (๒) 

ก าลังพัฒนา
(๑) 

 

มาตรฐานที่ 3
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ   

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 

     ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
หลักสตูรสถานศึกษา แผนการจัดการ
เรียนรู้ บันทึกผล 
หลังสอน เอกสารหลักฐานการวัดและ
ประเมินผล 
เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ 
สมุดการบ้าน 
ที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลย้อนกลับ 
ช้ินงาน/ผลงานของ 
ผู้เรยีน แฟ้มสะสมงาน สื่อการเรียนการ
สอน  
สังเกต สังเกตกระบวนการเรียนการ
สอน พฤติกรรมการสอนของครู เช่น  
  - การใช้ค าถามทีห่ลากหลายระดับเพื่อ
ส่งเสริมการคิดขั้นสูง  
  - พฤติกรรมการดูแลเอาใจใส่ผู้เรยีน 
- การมอบหมายงาน 
  - ปฏิสมัพันธ์ของครูกับผู้เรียน 
  - พฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน 
 
                ฯลฯ 
 

 
 



 
มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ หลักฐาน/ร่องรอย 

  ยอดเยี่ยม 
(๕) 

ดีเลิศ 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง    
 (๒) 

ก าลังพัฒนา
(๑) 

 

มาตรฐานที่ 3
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ   

 ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 

     ตรวจสอบ สังเกต แหล่งเรียนรู้
ต่างๆ แหล่งเรียนรู้ 
ภูมิปัญญาท้องถิน่ 
สัมภาษณ์นักเรียนและครูนักเรียน
ได้เรียนรู้จากชุมชน 
ในเรื่องใด จากแหล่งเรียนรู้ใดบ้าง 
- รายงานโครงการพัฒนาและ
จัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืน 
 
 
             ฯลฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ หลักฐาน/ร่องรอย 

  ยอดเยี่ยม 
(๕) 

ดีเลิศ 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง    
 (๒) 

ก าลังพัฒนา
(๑) 

 

มาตรฐานที่ 3
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ   

 ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้น
เรียนเชิงบวก 
 
 

     ตรวจสอบ สังเกต แหล่งเรียนรู้
ต่างๆ แหล่งเรียนรู้ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
สัมภาษณ์นักเรียนและครูนักเรียน
ได้เรียนรู้จากชุมชน 
ในเรื่องใด จากแหล่งเรียนรู้ใดบ้าง 
- รายงานโครงการพัฒนาและ
จัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืน 
 
 
                ฯลฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ หลักฐาน/ร่องรอย 
  ยอดเยี่ยม 

(๕) 
ดีเลิศ 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง    
 (๒) 

ก าลังพัฒนา
(๑) 

 

มาตรฐานที่ 3
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ   

 ๓.๔ ตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน า
ผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 
 

     เอกสารหลกัฐานการวัดและประเมินผล 
เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ 
สมุดการบ้าน 
ที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลย้อนกลับ 
ช้ินงาน/ผลงานของ 
ผู้เรยีน แฟ้มสะสมงาน สื่อการเรียนการ
สอน  
สัมภาษณ์นักเรียน 
  - นักเรียนได้ร่วมก าหนดเกณฑ์การ
ประเมินผลงาน/ชิ้นงานต่างๆ/หรอืร่วม
ประเมินผลการเรียนหรือไม่ อย่างไร   
  - นักเรียนชอบเรยีนวิชาใด เพราะเหตุ
ใด 
สัมภาษณ์ครู  
ครูใช้วิธีการวัดและประเมินผลความรู้ 
ความเข้าใจของผู้เรียนด้วยวิธีการใดบ้าง 
 
                  ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 



 
มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ หลักฐาน/ร่องรอย 

  ยอดเยี่ยม 
(๕) 

ดีเลิศ 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง    
 (๒) 

ก าลังพัฒนา
(๑) 

 

มาตรฐานที่ 3
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ   

  ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 
 
 

     หลักสูตรสถานศึกษา แผนการ
จัดการเรียนรู้ บันทึกผล 
หลังสอน เอกสารหลักฐานการวัด
และประเมินผล เครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ สมุด
การบ้านที่แสดงให้เห็นการให้ข้อมูล
ย้อนกลับ ชิ้นงานหรือผลของ
นักเรียน/แฟ้มสะสมงาน สื่อการ
เรียนการสอน และแหล่งเรียนรู้ 
ฯลฯ 
สัมภาษณ์นักเรียน และครู เกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอน 
สังเกตกระบวนการเรียนการสอน 
                   ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ค าสั่งโรงเรียนระหานวิทยา 
ที่ 146 / ๒๕62 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
----------------------------------------------- 

เพ่ือให้ระบบคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนระหานวิทยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิ 
และเกิดประสิทธิผล จึงอาศัยอ านาจตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่  ๒/๒๕๔๖  
สั่ง  ณ  วันที่  ๗  กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๖  เรื่อง  มอบอ านาจการบังคับบัญชาผู้บริหารสถานศึกษาท่ีอยู่ใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียน  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและค่า
เป้าหมายของสถานศึกษา  ดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการและส่งเสริมงานประกันคุณภาพการศึกษา  ปฏิบัติหน้าที่   
 อ านวยการ  ปรึกษา  แนะน า ก ากับติดตาม การก าหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายของสถานศึกษา 
 ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  ประกอบด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒. คณะกรรมการมาตรฐานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ปฏิบัติหน้าที่  วางแผน  
           ด าเนินการ ติดตาม รวบรวม ประมวลผล  พร้อมทั้งสรุปผล การด าเนินการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและ 
           ค่าเป้าหมายของสถานศึกษา ประกอบด้วย  
 

๒.๑ นางวิไลพร พฤกษชาติ ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
๒.๒ นายนพพร แจ่มหม้อ ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
๒.๓ นางสาวมรกต ทับโพธิ์ ครู กรรมการและเลขานุการ 

 
 

๑.๑ นายสมเกียรติ ผ่องจิต ผู้อ านวยการ ประธานกรรมการ 
๑.๒ นางสาสุภาพ พัฒนชัยวงศ ์ รองผู้อ านวยการ รองประธานกรรมการ 
๑.๓ นายเกรียงศักดิ์   แสวงเจริญ ประธานคณะกรรมการ       ท่ีปรึกษาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๑.๔ นายสังวร กรพิทักษ์ รองประธานคณะกรรมการ ท่ีปรึกษาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๑.๕ นายชาญ หน่อสุริยวงศ์ ผู้แทนผูป้กครอง ที่ปรึกษา 
๑.๖ นางสาวสุภาพ พัฒนชัยวงศ ์ รองผู้อ านวยการ กรรมการ 
๑.๗ นางวันวิสา พวงสุมาลี ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๑.๘ นางอุไรวรรณ คล้ายเนียม ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๑.๙ นายคมศิลป์ ขันลุย ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๑.๑๐ นางวิไลพร พฤษชาติ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๑.๑๑ นายนพพร แจ่มหม้อ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
๑.๑๑ นางสาวมรกต ทับโพธิ์ คร ู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



๓. คณะกรรมการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ปฏิบัติหน้าที่ จัดท ามาตรฐาน 
             การศึกษาและค่าเป้าหมายของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน 
             สถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕61 ประกอบด้วย  

๓.๑ นายสมเกียรติ ผ่องจิต ผู้อ านวยการ ประธานกรรมการ 
๓.๒ นางสาวสุภาพ พัฒนชัยวงศ์ รองผู้อ านวยการ รองประธานกรรมการ 
๓.๓ นางอุไรวรรณ  อุดมสุข ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๓.๔ นางวิไลพร พฤกษชาติ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๓.๕ นายนพพร แจ่มหม้อ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๓.๖ นางสาวสุรัตน์    อ่ิมเพ็ง ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๓.๗ นางอุไรวรรณ   คล้ายเนียม ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
๓.๘ นางทัศนีย์   จันทร์หา ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๓.๙ นายครองรัชต์     พฤกษชาติ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๓.๑๐ นางวันวิสา พวงสุมาลี ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๓.๑๑ นางนงนุช พระเกตุ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๓.๑๒ นางสาววันแรม หมอนอิง ครูช านาญการ กรรมการ 
3.13 นางสาววิไล มาลาหอม ครูช านาญการ กรรมการ 
๓.๑๔ นายเพิ่มพูน เพ่ิมพรม ครูช านาญการ กรรมการ 
๓.๑๕ นางสาวธาวิน ี ดอนตุ้มไพร ครชู านาญการ กรรมการ 
๓.๑๖ นางสาวดวงใจ        แก้วสูงเนิน ครชู านาญการ กรรมการ 
๓.๑๗ นายอนุกร ชั่งเกวียน ครผู้ช่วย กรรมการ 
๓๑๘ นางสาวมรกต ทับโพธิ์ คร ู กรรมการและเลขานุการ 

 

 4. คณะกรรมการจัดท ารายงานประกันคุณภาพการศึกษา   ปฏิบัติหน้าที่  วางแผน ด าเนินการ  
           ติดตาม รวบรวม ประมวลผล  พร้อมทั้งสรุปผล การด าเนินการการจัดท ารายงานประกันคุณภาพการศึกษา 
           ประจ าปี 2561 ประกอบด้วย  
 

4.๑ นางวิไลพร พฤกษชาติ ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
4.๒ นายนพพร แจ่มหม้อ ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
4.3 นางสาวณัฐหทัย ศรีทวงษ์วรากร ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
4.4 นางสาววิไล มาลาหอม ครูช านาญการ กรรมการ 
4.6 นางสาวดวงใจ แก้วสูงเนิน ครูช านาญการ กรรมการ 
4.7 นายเพิ่มพูน เพ่ิมพรม ครูช านาญการ กรรมการ 
4.8 นางสาวประภาศิริ มีมาก เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการ 
4.9 นางสาวมรกต ทับโพธิ์ คร ู กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 



 
       ทั้งนี้    ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  เกิดประสิทธิภาพ 
 และประสิทธิผล  เกิดผลดีต่อทางราชการ  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง   ณ   วันที่  10   เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕62 
          
 
  

 

( นายสมเกียรติ   ผ่องจิต ) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนระหานวิทยา 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ ๓ O-NET ๑๒ ค่านิยมจ าได้ใช้เป็น อ่านเขียนคล่อง เรียนรู้ได ้ใส่ใจเด็กพิเศษ 
บริหารมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ร่วมรับผดิชอบ โปร่งใส ตรวจสอบได ้



คณะท างาน 
 

  ที่ปรึกษา 
นายสมเกียรติ   ผ่องจิต  ผู้อ านวยการโรงเรียนระหานวิทยา 

นางสาวสุภาพ  พัฒนชัยวงค์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนระหานวิทยา 

 

คณะจัดท าเอกสาร 
 

4.๑ นางวิไลพร พฤกษชาติ ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
4.๒ นายนพพร แจ่มหม้อ ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
4.3 นางสาวณัฐหทัย ศรีทวงษ์วรากร ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
4.4 นางสาววิไล มาลาหอม ครูช านาญการ กรรมการ 
4.6 นางสาวดวงใจ แก้วสูงเนิน ครูช านาญการ กรรมการ 
4.7 นายเพิ่มพูน เพ่ิมพรม ครูช านาญการ กรรมการ 
4.8 นางสาวปรีชญา สุขี คร ู กรรมการ 
4.9 นางสาวประภาศิริ มีมาก เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการ 
4.10 นางสาวมรกต ทับโพธิ์ คร ู กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 

 
              

 

 
 
 
 
 
 

 


