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ค าน า    
 

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นกระบวนการสร้ างความมั่นใจแก่ทุกฝ่ายว่าการจัด
การศึกษามีคุณภาพและคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐาน  กระทรวงศึกษาธิการจึงให้มีการปฏิรูประบบการ ประเมิน
คุณภาพการศึกษา และประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2561  มีจ านวน 3 
มาตรฐาน คือ 1) มาตรฐานคุณภาพผู้เรียน               2) มาตรฐานกระบวนการบริหาร และการจัดการ  3) 
มาตรฐานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   โดยมีนโยบาย  ปรับปรุงมาตรฐานและ
ตัวช้ีวัดให้มีจ านวนน้อยลง  กระชับ  และสะท้อนถึงคุณภาพอย่างแท้จริง  โดยสถานศึกษาสามารถปรับแผน
ด าเนินการ   การก าหนดค่าตัวช้ีวัด แนวทางการพัฒนาคุณภาพของ สถานศึกษา ส่วนการประเมินเน้นตาม
สภาพจรงิ  ไม่ยุ่งยาก  สร้างมาตรฐานระบบการประเมิน  เพื่อลด ภาระการจัดเก็บข้อมูล  ลดการจัดท า
เอกสารที่ใช้การประเมิน  แนวทางการประเมินเน้นการเก็บข้อมูล  เชิงคุณภาพตามบริบทของสถานศึกษา    
  เอกสารเล่มนี้  จัดท าขึ้นตามกรอบนโยบายปฏิรูปการศึกษาระบบการประเมินและการประกัน 
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ส าหรับใช้เป็นแนวทางด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของ 
สถานศึกษา  และเตรียมการส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอกตามกรอบมาตรฐานการศึกษา ระดับ 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ของโรงเรียนเช้ือเพลิงวิทยา   สามารถใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการประกันคุณภาพ 
การศึกษาภายในเพื่อให้บรรลุผลตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  ขอขอบคุณผู้บริหาร ครู และบุคลากรทุกท่านท่ีมี ส่วน
ร่วมในการจัดท าเอกสารเล่มนี้ให้สมบูรณ์สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล  
 
 
 
 
 
 
        (นายพศิน    บัวหุ่ง) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนเช้ือเพลิงวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 



 

สารบัญ 
  
เร่ือง            
 หน้า  
ค าน า   
ประกาศโรงเรียนเช้ือเพลิงวิทยา เรื่องการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับ     1 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ค่าเป้าหมายการพัฒนามาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานเพื่อการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา   3   
ของโรงเรียนเช้ือเพลิงวิทยา   
ส่วนที่ 1 องค์ประกอบมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา      4 

- เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  
- ค าอธิบายของมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
- เกณฑ์การประเมินรายมาตรฐานภาพรวมของสถานศึกษา  
- เกณฑ์การประเมินรายตัวบ่งช้ี  

ส่วนที่ 2 โครงสร้างมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพือ่การประกันคุณภาพในสถานศึกษา 
           โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา  เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33       10 
    - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน   
    - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
    - มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
ภาคผนวก    

- ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการวิเคราะห์และจัดท ามาตรฐานการศึกษาโรงเรียนเช้ือเพลิงวิทยา 
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ประกาศโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา 

เร่ือง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                                      

โดยท่ีมีการประกาศใช้กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.2561 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษา
พิเศษ  เมื่อวันท่ี 6  สิงหาคม  พ.ศ. 2561  รวมท้ังประกาศส านักงาน  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนว
ปฏิบัติการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้น พื้นฐาน พ.ศ. 2561 แล้วนั้น เพื่อให้การด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนเช้ือเพลิงวิทยา  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี  2) พ.ศ.2545 มาตรา 9(3) ได้ก าหนดการ
จัดระบบ โครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักท่ีส าคัญ ข้อหนึ่ง คือ มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและ
จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และมาตรา 48  ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกัน คุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาท่ีต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงาน ประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเปิดเผย
ต่อสาธารณชน  เพื่อน าไปสู่การพัฒนา คุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
โรงเรียนเช้ือเพลิงวิทยา  จึงได้ปรับปรุงพัฒนา มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาข้ึนใหม่ให้เหมาะสม และสอดคล้องกับ
ความเปล่ียนแปลงในการปฏิรูประบบ การประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาและบริบทของสถานศึกษา โดยการ
มีส่วนร่วมของครู บุคลากรและ ผู้เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานโรงเรียนเช้ือเพลิงวิทยา   จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อใช้เป็นทิศทางเป้าหมาย         
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา และใช้เป็นหลักในการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ ภายในสถานศึกษาและ 
ติดตามผลการด าเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนด  ตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศฉบับนี้   

  

                              ประกาศ    ณ    วันท่ี    1  ตุลาคม      พ.ศ.  2561 
 

 
 

          (นายพศิน  บัวหุ่ง)      (นายสนับ   ด าเนินงาม) 

  ผู้อ านวยการโรงเรียนเช้ือเพลิงวิทยา                ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

         โรงเรียนเช้ือเพลิงวิทยา 



2 
 

 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา 

เร่ือง  การก าหนดมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา  
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา    

  
โดยท่ีมีการประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.2561  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ลงวันท่ี 6  สิงหาคม พ.ศ.  
2561  โรงเรียนเช้ือเพลิงวิทยา   จึงได้ปรับมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษา เป็น 3 มาตรฐาน ดังนี้  

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน  
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

  
 

ประกาศ    ณ    วันท่ี    1  ตุลาคม   พ.ศ.  2561 
 
 
 
 
 

(นายพศิน  บัวหุ่ง) 

                                                                ผู้อ านวยการโรงเรียนเช้ือเพลิงวิทยา 
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ประกาศโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา 

เร่ือง  การก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 
 เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปี 2562     

____________________________________________________  
  

ตามท่ีมีการประกาศใช้กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.2561  และประกาศกระทรวง 
ศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เมื่อวันท่ี 6  สิงหาคม  พ.ศ. 2561  รวมท้ังประกาศส านักงาน คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
เรื่อง แนวปฏิบัติการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 แล้วนั้น เพื่อให้การด า 
เนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนเช้ือเพลิงวิทยา   เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนเช้ือเพลิง
วิทยา  จึงได้ปรับมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและได้ก าหนดค่าเป้าหมาย
ของการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการมีส่วนร่วม
ของผู้เกี่ยวข้อง  ท้ังบุคลากรทุกคนใน โรงเรียน  ผู้ปกครองนักเรียน  เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  
การประเมินคุณภาพภายใน  และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียนเช้ือเพลิงวิทยา  มีคุณภาพและได้มาตรฐาน   จึงก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็น เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปี 2562  ดังนี้  

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ  
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ  

  

.                               ประกาศ   ณ   วันท่ี   1  ตุลาคม   พ.ศ.  2561 
 
 
 
(นายพศิน  บัวหุ่ง) 

                                                                ผู้อ านวยการโรงเรียนเช้ือเพลิงวิทยา 
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ส่วนที่ 1  
องค์ประกอบมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา 

   
การพัฒนามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกั นคุณภาพภายในของโรงเรียนเช้ือเพลิงวิทยา               

มีแนวคิดว่าต้องเป็นมาตรฐานท่ีสถานศึกษาปฏิบัติ ได้ ประเมินได้จริง กระชับ และจ านวนน้อย แต่สามารถ สะท้อน
คุณภาพการศึกษาได้จริง  ข้อมูลท่ีได้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาทุกระดับ ต้ังแต่ระดับสถานศึกษา ระดับ
มาตรฐาน  ระดับตัวบ่งช้ี  การก าหนดมาตรฐานเน้นท่ีคุณภาพผู้เรียน  คุณภาพครู  คุณภาพผู้บริหารสถานศึกษา และ
คุณภาพของสถานศึกษา  ให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพ  ภายนอกตามท่ีได้ก าหนดไว้ใน
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  โดยได้ก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน ดังนี้  

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน  
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

  

เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  
  มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเช้ือเพลิงวิทยา  มี 3 มาตรฐาน                      
21 ตัวบ่งช้ี  มีคะแนนรวมจ านวน 100  คะแนน ซึ่งเป็นคะแนนเต็มระดับสถานศึกษา  นอกจากนี้ยังมีคะแนนเต็ม             
ระดับมาตรฐาน และคะแนนเต็มระดับตัวบ่งช้ีตามล าดับ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนของผลการประเมิน คุณภาพภายใน
สถานศึกษาไว้ทุกระดับ  ว่าสถานศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานอยู่ในระดับใด ในแต่ละ ตัวบ่งช้ี / มาตรฐาน โดยก าหนด
เกณฑ์แต่ละด้านไว้ที่ต้ังแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป จึงจะได้คุณภาพระดับ 5  คือระดับยอดเยี่ยม ส่วนด้านอื่นๆ จะเป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนดของแต่ละตัวบ่งช้ีว่า สถานศึกษาด าเนินการได้ในระดับดีขึ้นไป  จ านวนกี่ข้อ สถานศึกษาก็จะได้ผลคะแนน
และระดับคุณภาพตามจ านวนข้อท่ีสถานศึกษาด าเนินการ    

ดังนั้นการแปลผลการประเมินคุณภาพจากคะแนนตามเกณฑ์ จึงแบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ   
ระดับ 5  แปลผลว่า  มีคุณภาพระดับยอดเย่ียม   
ระดับ 4  แปลผลว่า  มีคุณภาพระดับดีเลิศ   
ระดับ 3  แปลผลว่า  มีคุณภาพระดับดี    
ระดับ 2  แปลผลว่า  มีคุณภาพระดับปานกลาง   
ระดับ 1  แปลผลว่า  มีคุณภาพระดับก าลังพัฒนา   

โดยสรุปคือ เกณฑ์การประเมินคุณภาพของมาตรฐานการศึกษาท่ี 1 จะพิจารณาเป็นค่าร้อยละ น ามาเทียบ 
กับคะแนนเต็ม แล้วจึงแปลผลตามเกณฑ์ระดับคุณภาพที่ก าหนดแต่ละตัวบ่งช้ี ขณะท่ีเกณฑ์การประเมินคุณภาพ              
ของมาตรฐานการศึกษาท่ี 2 - 3 นั้น จะพิจารณาท่ีจ านวนข้อท่ีสถานศึกษาด าเนินการ  ได้ในระดับของแต่ละตัวบ่งช้ี              
ซึ่งจะได้ผลลัพธ์ของคะแนนและระดับคุณภาพของตัวบ่งช้ีนั้นๆ ตามเกณฑ์ ท่ีก าหนด   



5 
 

ดังนั้น การตัดสินคุณภาพของผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา จึงมีการพิจารณาตัดสิน คุณภาพ               
และมาตรฐาน ใน 3 ระดับ คือ    

1. การตัดสินคุณภาพ ระดับตัวบ่งช้ี    
2. การตัดสินคุณภาพ ระดับมาตรฐาน    
3. การตัดสินคุณภาพ ระดับสถานศึกษา 
 

ค าอธิบายของมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน หมายถึง ผลการเรียนรู้ท่ีเป็นคุณภาพของผู้เรียนท้ังด้านผลสัมฤทธิ์   ทาง
วิชาการ ประกอบด้วยความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร การคิดค านวณ การคิดประเภท ต่างๆ การสร้าง
นวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร การมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน
และเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ท่ีเป็นค่านิยมท่ีดี ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย รวมท้ังสุขภาวะทางร่างกายและ
จิตสังคม  

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ เป็นการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของ  สถานศึกษามี
การก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน สามารถด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้น คุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุกกลุ่มเป้าหมาย จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้รวมท้ังจัด
สภาพแวดล้อมทางกายและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เป็นกระบวนการจัดการเรียน  การสอน
ตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษา สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้  ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวกสร้างปฏิสัมพันธ์ท่ีดี ครูรู้จักผู้เรียน  เป็นรายบุคคล ด าเนินการ
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมท้ัง ร่วมกันแลกเปล่ียนเรียนรู้ และน าผล            
ท่ีได้มาให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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เกณฑ์การประเมินรายมาตรฐานภาพรวมของสถานศึกษา 
 

ระดับ
สถานศึกษา 

ระดับรายมาตรฐาน 

ระดับ คุณภาพ 
คะแนนเต็ม 
100 คะแนน 

คะแนนเต็ม 
60 คะแนน 

คะแนนเต็ม 
25 คะแนน 

คะแนนเต็ม 
15 คะแนน 

80.00 – 100.00 48.00 – 60.00 20.00 – 25.00 12.00 – 15.00 5 (ยอดเย่ียม) 
70.00 – 79.99 42.00 – 47.99 17.50 – 19.99 10.50 – 11.49 4 (ดีเลิศ) 
60.00 – 69.99 36.00 – 41.99 15.00 – 17.49   9.00 – 10.49 3 (ดี) 
50.00 – 59.99 30.00 – 35.99 12.50 – 14.99   7.50 – 8.99 2 (ปานกลาง) 
 0.00 –  49.99  0.00 – 29.99  0.00 – 12.49   0.00 – 7.49 1 (ก าลังพัฒนา) 

 

เกณฑ์การประเมินรายตัวบ่งชี้ 
 

ระดับรายตัวบ่งชี้ 
ระดับ คุณภาพ 

คะแนนเต็ม 5 คะแนน คะแนนเต็ม 3 คะแนน คะแนนเต็ม 2 คะแนน 
4.00 – 5.00 2.40 – 3.00 1.60 – 2.00 5 (ยอดเย่ียม) 
3.50 – 3.99 2.10 – 2.39 1.40 – 1.59 4 (ดีเลิศ) 
3.00 – 3.49 1.80 – 2.00 1.20 – 1.39 3 (ดี) 
2.50 – 2.99 1.50 – 1.79 1.00 – 1.19 2 (ปานกลาง) 
0.00 – 2.49 0.00 – 1.49 0.00 – 0.99 1 (ก าลังพัฒนา) 
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ค่าเป้าหมายการพัฒนามาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐาน   
เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปี 2562  ของโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา 

 …………………………………………………………………………………………….  
 

อาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)  
พ.ศ.2545 มาตรา 9(3) ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักท่ี ส าคัญ               
ข้อหนึ่ง คือ มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และมาตรา 48  และการ
ประกาศใช้กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.2561 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้
มาตรฐานการศึกษา  ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์ การศึกษาพิเศษ  เมื่อ
วันท่ี 6  สิงหาคม  พ.ศ. 2561  จึงประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา โรงเรียนเช้ือเพลิงวิทยา   ในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลและ ติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา ประจ าปี 2562   ดังนี้  

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม  
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ  
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
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ค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2561 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2562  โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา 

 

อาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)                

พ.ศ.2545 มาตรา 9(3) ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักท่ีส าคัญ ข้อหนึ่ง              

คือ มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และมาตรา 48  ลงวันท่ี 6 ตุลาคม    

พ.ศ.2561 จึงประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษาโรงเรียน

เช้ือเพลิงวิทยา  ในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลและติดตามตรวจสอบคุณภาพ การศึกษา ดังนี้  

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ แปลผล 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน   
  1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   
     1)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การส่ือสารและการคิดค านวณ 4 ดีเลิศ 
     2)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  
แลกเปล่ียนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 

4 ดีเลิศ 

     3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 4 ดีเลิศ 
     4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการส่ือสาร 5 ยอดเย่ียม 
     5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 3 ดี 
     6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 5 ยอดเย่ียม 
  1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน - - 
     1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 5 ยอดเย่ียม 
     2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 5 ยอดเย่ียม 
     3)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 5 ยอดเย่ียม 
     4)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 4 ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 4 ดีเลิศ 
  1. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน   5 ยอดเย่ียม 
  2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา    4 ดีเลิศ 
  3. ด าเนินงานพฒันาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร 
      สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย    

4 ดีเลิศ 

  4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 5 ยอดเย่ียม 
  5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
      อย่างมีคุณภาพ 

4 ดีเลิศ 
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ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ แปลผล 

  6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ 
      และการจัดการเรียนรู้ 

4 ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 4 ดีเลิศ 
  1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถ 
      น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

4 ดีเลิศ 

  2. ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 4 ดีเลิศ 
  3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 4 ดีเลิศ 
  4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 4 ดีเลิศ 
  5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง 
      การจัดการเรียนรู้ 

4 ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินภายในของสถานศึกษาโดยรวม 4 ดีเลิศ 
 

หมายเหตุ   การก าหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐานก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ ๕ ระดับ ดังนี้          
ระดับ 5 ยอดเย่ียม       
ระดับ 4 ดีเลิศ               
ระดับ 3 ดี               
ระดับ 2 ปานกลาง               
ระดับ 1 ก าลังพัฒนา 
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ส่วนที่ 2 
โครงสร้างมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

……………………………………………………………………………………………. 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพือ่การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ประกอบด้วย มาตรฐานการศึกษา 
 จ านวน 3 มาตรฐาน 21 ตัวบ่งชี้ 

 

มาตรฐานการศึกษา คะแนน 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 60 

1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

ตัวบ่งช้ี 1.1.1 มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การส่ือสารและการคิดค านวณ 15 

ตัวบ่งช้ี 1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปล่ียนความ

คิดเห็น และแก้ปัญหา 

5 

ตัวบ่งช้ี 1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 5 

ตัวบ่งช้ี 1.1.14 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร 5 

ตัวบ่งช้ี 1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 5 

ตัวบ่งช้ี 1.1.6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 5 

  1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

ตัวบ่งช้ี 1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามสถานศึกษาก าหนด 5 

ตัวบ่งช้ี 1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 5 

ตัวบ่งช้ี 1.2.3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 5 

ตัวบ่งช้ี 1.2.4 สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 5 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
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ตัวบ่งช้ี 2.1 เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 2 

ตัวบ่งช้ี 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 2 

ตัวบ่งช้ี 2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ 
              ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

2 

ตัวบ่งช้ี 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 3 

ตัวบ่งช้ี 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 3 

ตัวบ่งช้ี 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 3 

มาตรฐานการศึกษา คะแนน 

ตัวบ่งช้ี 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 5 

ตัวบ่งช้ี 3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 5 

ตัวบ่งช้ี 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 5 

ตัวบ่งช้ี 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 5 

ตัวบ่งช้ี 3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 5 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ( 60 คะแนน )  
ค าอธิบาย  
ผลการเรียนรู้ที่เป็นคุณภาพของผู้เรียนท้ังด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ประกอบด้วยความสามารถในการ อ่าน 

การเขียน การส่ือสาร การคิดค านวณ การคิดประเภทต่างๆ การสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการ
ส่ือสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร การมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่อ อาชีพ และด้านคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ท่ีเป็นค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ความภูมิใจในท้องถิ่นและ ความเป็นไทย การยอมรับท่ีจะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย รวมท้ังสุขภาวะทางร่างกายและจิต สังคม  

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารภาษาไทยตามเกณฑ์ของแต่ละดับชั้น                    
(5 คะแนน)  

ค าอธิบาย  
ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน และการส่ือสารภาษาไทยได้อย่างดี ใช้กระบวนการอ่าน การเขียน และการ

ส่ือสาร ท าให้ตนเองเกิดการเรียนรู้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานตัวชี้วัดของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานของ
แต่ละระดับช้ัน มีผลการทดสอบความสามารถของผู้เรียนจากแบบรายงานการพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียนรายบุคคล ท่ีแสดง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  
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เกณฑ์การพิจารณา  
ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร ภาษาไทย  
วิธีการค านวณ : ค านวณหาร้อยละของผู้เรียนท่ีมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร ภาษาไทย 

จากประเด็นต่อไปนี้  
1. ค านวณหาร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลการเรียนต้ังแต่ระดับดี (เกรด 3) ขึ้นไป ในรายวิชาพื้นฐาน ทุกระดับช้ัน 

 

 
จ านวนผู้เรียนท่ีมีผลการเรียนต้ังแต่ระดับดี  เกรด    ขึ้นไป 

จ านวนผู้เรียนท้ังหมด
     

 
 
 
 

เกณฑ์การให้ค่าคะแนน ใช้บัญญัติไตรยางค์เทียบ ก าหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 3 
 

 
จ านวนผู้เรียนท่ีมีผลการเรียนต้ังแต่ระดับดี  เกรด    ขึ้นไป 

   
    

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 

คะแนนเต็ม 5 คะแนน ระดับ คุณภาพ 
4.00 – 5.00 5 (ยอดเย่ียม) 
3.50 – 3.99 4 (ดีเลิศ) 
3.00 – 3.49 3 (ดี) 
2.50 – 2.99 2 (ปานกลาง) 
0.00 – 2.49 1 (ก าลังพัฒนา) 

แหล่งข้อมูล / การเก็บรวบรวมข้อมูล  
1. การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในการพูดคุยซักถามผู้เรียนครูและผู้ปกครอง  
2. ผลการด าเนินโครงการกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้อง  
3. รายงานผลการพัฒนาผู้เรียนด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.2 สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม (5 คะแนน)   

ค าอธิบาย   
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ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  มีน้ าหนักส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน  มีสุขนิสัยในการ
ดูแลสุขภาพที่ดี   สามารถปฏิบัติตามสุขบัญญัติ  10 ประการ และรู้จักป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติด ให้โทษและหลีกเล่ียง
ตนเองจากสภาวะเส่ียงได้  มีสุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม  และแสดงออกอย่างเหมาะสม แต่ละช่วงวัย  สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข  เข้าใจผู้อื่น  ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น  

เกณฑ์การพิจารณา  
ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน ผู้เรียนท่ีมีสุขภาพจิตท่ีดี  

ผู้เรียนท่ีมีสุขนิสัยท่ีดี  ผู้เรียนท่ีปลอดจากส่ิงเสพติด  อบายมุขและปัญหาต่างๆ  
วิธีค านวณ : ค านวณหาร้อยละของผู้เรียนท่ีมีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
 
 
 
 

 จ านวนผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินสุขภาวะทางร่างกายและ ลักษณะจิตสังคมระดับดีขึ้นไป  

จ านวนผู้เรียนท้ังหมด
     

 

 

 จ านวนผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินสุขภาวะทางร่างกายและ ลักษณะจิตสังคมระดับดีขึ้นไป  

   
   

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

คะแนนเต็ม 5 คะแนน ระดับ คุณภาพ 
4.00 – 5.00 5 (ยอดเย่ียม) 
3.50 – 3.99 4 (ดีเลิศ) 
3.00 – 3.49 3 (ดี) 
2.50 – 2.99 2 (ปานกลาง) 
0.00 – 2.49 1 (ก าลังพัฒนา) 

 
แหล่งข้อมูล  / การเก็บรวบรวมข้อมูล  

1. การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนและการพูดคุยซักถามผู้เรียน ครู และผู้ปกครอง  
2. สรุปการบันทึกน้ าหนัก ส่วนสูง/แบบบันทึกสุขภาพประจ าตัวของผู้เรียน  
3. สรุปผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของผู้เรียน  
4. รายงานการประเมินสุขภาพจิต/หลักฐานการประเมินตนเองของผู้เรียน  
5. รายงานผลการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
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6. สรุปผลการประเมินสุขบัญญัติ 10 ประการของผู้เรียน  
7. ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาเกี่ยวกับการมีสุขนิสัยท่ีดีของผู้เรียน เช่น สถิติการใช้ห้องพยาบาล                  

สถิติการมาเรียน ข้อมูลด้านสุขภาพของผู้เรียนรายบุคคล  
8. รายงานผลการด าเนินงานของฝ่ายกิจการนักเรียนและข้อมูลสารสนเทศนักเรียนรายบุคคล 
 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  ( 15 คะแนน )   
ค าอธิบาย  
เป็นการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกจิ

อย่างชัดเจน สามารถด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุก 
กลุ่มเป้าหมาย จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทาง 
วิชาชีพ   และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้รวมทั้งจัด
สภาพแวดล้อมทางกายและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้                                

           
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน (2 คะแนน)  

ค าอธิบาย   
สถานศึกษามีการด าเนินงานและการบริหารจัดการสถานศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                  

ของสถานศึกษาโดยมีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ  จากกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
สถานศึกษา ครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง  ท่ีทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม  

เกณฑ์การพิจารณา  
การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน พิจารณาจาก  
1. สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีก าหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษา 

ระดับชาติ และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นอย่างชัดเจน   
2. มีการจัดโครงสร้างองค์กร ก าหนดกฎเกณฑ์ ควบคุมทรัพยากรต่างๆ ท างานร่วมกันเพื่อบรรลุ 

เป้าหมาย โดยการก าหนด อ านาจ ภาระหน้าท่ี จัดแบ่งงาน สายงาน หน้าท่ี ความรับผิดชอบ การปฏิบัติงาน   
3. จัดวางตัวบุคคลเข้าปฏิบัติงาน มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับภาระงาน  
4. การท างานของทุกฝ่ายขององค์กรเป็นไปในทางท่ีส่งเสริมให้เกิดผลส าเร็จ ตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ 

และบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ   
5. มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานต่างๆ ว่าเป็นไปตามแผนท่ีวางไว้หรือไม่ มีข้อบกพร่องอะไร           

ท่ี ต้องแก้ไขหรือไม่  
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

สถานศึกษาด าเนินการได้ดี คะแนนเต็ม 2 คะแนน ระดับ คุณภาพ 
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จ านวน  5  ข้อ 2.00 5 (ยอดเย่ียม) 
จ านวน  4  ข้อ 1.59 4 (ดีเลิศ) 

จ านวน  3  ข้อ 1.39 3 (ดี) 

จ านวน  2  ข้อ 1.19 2 (ปานกลาง) 

จ านวน  1  ข้อ 0.99 1 (ก าลังพัฒนา) 

แหล่งข้อมูล / การเก็บรวบรวมข้อมูล  
1. การสอบถามและสัมภาษณ์ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้เกี่ยวข้อง 
2. การตรวจสอบเอกสาร   หลักฐาน   ร่องรอย   เช่น   แผนการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา               

รายงานประจ าปี และรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม  
3. สรุปผลความพึงพอใจของครูและผู้เกี่ยวข้องต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  
  
 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา (2 คะแนน)  
ค าอธิบาย   
สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบท้ังในส่วนการวางแผนพัฒนา     

คุณภาพการจัดการศึกษา  การน าแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพไปใช้   มีการก ากับติดตามการปฏิบัติหน้าท่ี                 
ตามวงจรคุณภาพ  ส่งผลให้สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  ได้บรรลุเป้าหมาย   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีการบริหารอัตราก าลัง  ทรัพยากรทางการศึกษา  และระบบ ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน  มีระบบการนิเทศภายใน  มีการด าเนินการประเมินผลการบริการและการจัดการศึกษา  อย่างเป็นระบบ              
มีผลการด าเนินงานท่ีสะท้อนความส าเร็จของสถานศึกษาและความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง บุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง             
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผน ปรับปรุง   และพัฒนา  และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด  การศึกษา โดยการท างาน  
ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมีคุณภาพ   สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมี  ประสิทธิภาพต่อสถานศึกษา    

เกณฑ์การพิจารณา   
การก ากับ  ติดตาม  ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา  พิจารณาจาก  
1. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ี อย่างมี

ประสิทธิภาพ   ซึ่งอาจพิจารณาจาก การให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีของ
สถานศึกษา การให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปีของสถานศึกษา 

 2. การมีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาหรือแผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนาคุณภาพ สถานศึกษา
ระยะ 3 – 5 ปี มีการก าหนดการมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจและกลยุทธ์หรือแผนงานโครงการ หลักในการพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
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3. การมีระบบ/กลไก หรือแผนปฏิบัติการท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ในการ
ขับเคล่ือนสถานศึกษาสู่เป้าหมายตามวิสัยทัศน์และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

4. การมีระบบการก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพ สถานศึกษา
อย่างชัดเจน  

5.  การมีรายงานประจ าปี หรือรายงานผลการด าเนินงานของสถานศึกษาในแต่ละปีท่ีสะท้อน ความส าเร็จของ
การพัฒนาคุณภาพตามวิสัยทัศน์   เป้าหมายและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

 

สถานศึกษาด าเนินการได้ดี คะแนนเต็ม 2 คะแนน ระดับ คุณภาพ 
จ านวน  5  ข้อ 2.00 5 (ยอดเย่ียม) 
จ านวน  4  ข้อ 1.59 4 (ดีเลิศ) 

จ านวน  3  ข้อ 1.39 3 (ดี) 

จ านวน  2  ข้อ 1.19 2 (ปานกลาง) 

จ านวน  1  ข้อ 0.99 1 (ก าลังพัฒนา) 

 
แหล่งข้อมูล / การเก็บรวบรวมข้อมูล  
1. การสอบถามและสัมภาษณ์ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้เกี่ยวข้อง  
2. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน   ร่องรอย   เช่น แผนการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา                  

รายงานประจ าปี และสรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม   
3. สรุปผลการความพึงพอใจของครูและผู้เกี่ยวข้องต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  
  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคณุภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา                    

และทุกกลุ่มเป้าหมาย ( 2 คะแนน )  
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 ค าอธิบาย  
สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียน            

รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา เช่ือมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้หลักการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมและใช้สถานศึกษาเป็นฐาน มีการบริหารความเส่ียง และมีการบริหารจัดการแบบบูรณา การรองรับมาตรฐาน
การศึกษาจนสามารถน าการเปล่ียนแปลงสู่สถานศึกษา   

เกณฑ์การพิจารณา   
การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย  และด าเนินการ

อย่างเป็นรูปธรรม จะบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ พิจารณาจาก  
1. การจัดหลักสูตรสถานศึกษาสามารถจัดรายวิชาได้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน จัดกระบวนการเรียนรู้ที่

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  มีแหล่งเรียนรู้  ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ  ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดจน จัดระบบการดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีมีประสิทธิภาพ  

2. การจัดสภาพแวดล้อม และการบริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มด้วยศักยภาพ ทางด้านอาคารสถานท่ี 
สะอาด เรียบร้อย ปลอดภัย มีส่ิงอ านวยความสะดวกพอเพียงและเหมาะสม มีสภาพแวดล้อมบรรยากาศ ท่ีร่มรื่น 
สวยงามเอื้อต่อการเรียนรู้ มีการให้บริการผู้เรียนด้านต่างๆ ท้ังด้านสุขภาพอนามัย ศิลปะ ดนตรี กีฬา นันทนาการและ
วิชาการ ด้านห้องสมุดมีหนังสือ/เอกสาร ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้บริการอย่างพอเพียง และเป็นระบบ  

3. การสนับสนุนส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ( Professional 
Learning Community ) โดยผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน หรือ การจัดการความรู้ 
(Knowledge Management ) ในการพัฒนาคุณภาพ/ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน จนได้นวัตกรรมในการปฏิบัติงานท่ี
เป็นเลิศ (Best Practice) ของกลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระการเรียนรู้  

4. การบริหารความเส่ียงอย่างเป็นระบบ โดยมีการระบุความเส่ียงและจัดล าดับความเส่ียงและการวางแผน              
การบริหารความเส่ียง การด าเนินการตามแผน ตลอดจนการก ากับติดตาม ประเมินผลและการ จัดท ารายงานการบริหาร
ความเส่ียง  

5. การเป็นผู้น าการเปล่ียนแปลง ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น า  มีความสามารถในการบริหารจัด  การ
สถานศึกษา โดยใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม และการบริหารจัดการแบบบูรณาการโดยใช้ มาตรฐานการศึกษา             
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและน าไปสู่การเปล่ียนแปลงของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง  

6. การสร้างความส าเร็จให้แก่สถานศึกษา  โดยมีผลงาน  รางวัลเกียรติยศ  ผลงานนวัตกรรมดีเด่นของผู้เรียน             
มีช่ือเสียงเป็นท่ีปรากฏ   

7. การรายงานผลส าเร็จของการบริหารการจัดการสถานศึกษาทุกปี มีผลการประเมินความพึงพอใจ ของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ครู บุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

สถานศึกษาด าเนินการได้ดี คะแนนเต็ม 2 คะแนน ระดับ คุณภาพ 
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จ านวน  7  ข้อ 2.00 5 (ยอดเย่ียม) 
จ านวน  6  ข้อ 1.59 4 (ดีเลิศ) 

จ านวน  5  ข้อ 1.39 3 (ดี) 

จ านวน  3 - 4  ข้อ 1.19 2 (ปานกลาง) 

จ านวน  1 - 2  ข้อ 0.99 1 (ก าลังพัฒนา) 

 

แหล่งข้อมูล  / การเก็บรวบรวมข้อมูล  
1. การสอบถามและสัมภาษณ์ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และ

ผู้ปกครอง   
2. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย การบริหารจัดการสถานศึกษา เช่น แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 

แผนปฏิบัติการ รายงานประจ าปี หลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ การรายงานผล การส าเร็จของการบริหาร
จัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ผลการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการ สถานศึกษา ครู บุคลากรและ
ผู้เกี่ยวข้อง เป็นต้น   

3. ประเมินมาตรฐาน อาคารสถานท่ี สภาพแวดล้อม ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และห้อง
พิเศษต่าง ๆ ของสถานศึกษา  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ (3 คะแนน)  
ค าอธิบาย  
สถานศึกษาส่งเสริม   สนับสนุน  พัฒนาครู   และบุคลากร  ให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้มี ชุมชน

การเรียนรู้ทางวิชาชีพ   มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน   เกณฑ์การพิจารณา  
1. ศึกษาและวิเคราะห์มาตรฐานและคุณภาพของครู ตามท่ีองค์กรวิชาชีพครูก าหนดขึ้น รวมท้ัง มาตรฐานและ

คุณภาพของครูที่หน่วยงานและสถานศึกษาก าหนดขึ้น  
2. ประเมินครูว่ามีมาตรฐานและคุณภาพตามท่ีก าหนดในข้อ 1   
3. วิเคราะห์ผลการประเมินครูตามข้อ 2 เพื่อทราบว่าครูคนใด ประพฤติปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน ได้ครบถ้วน             

ตามมาตรฐาน ระดับคุณภาพอยู่ในระดับใด ต้องพัฒนาด้านใดก่อนและหลังหรือพัฒนาไปพร้อมกัน  
4. จัดกลุ่มครูที่จะพัฒนา (หมายถึง พัฒนาตนเองหรือรับการพัฒนา) อาจจัดเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม โดย

พิจารณาจากสภาพและปัญหาท่ีค้นพบในข้อ 3 เป็นหลัก และองค์ประกอบอื่น ๆ เช่น งบประมาณ ระยะเวลา วิทยากร              
เป็นต้น  

5. ก าหนดรูปแบบและกิจกรรมการพัฒนา ช่วงเวลา และรายงานผลด าเนินการ    
6. ปฏิบัติการพัฒนาตามแผนงานท่ีก าหนด ก ากับดูแลสนับสนุน ช่วยเหลือ ติดตามประเมินผลเป็นระยะ น าผล

มาวิเคราะห์และพัฒนาต่อไป รวมท้ังน าผลการพัฒนามาให้รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ หรือน าผลการพัฒนา ไปใช้ในเรื่อง
อื่นๆ เช่น การเล่ือนต าแหน่ง เล่ือนเงินเดือน 
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เกณฑ์การให้คะแนน 
 

สถานศึกษาด าเนินการได้ดี คะแนนเต็ม 2 คะแนน ระดับ คุณภาพ 
จ านวน  7  ข้อ 3.00 5 (ยอดเย่ียม) 
จ านวน  6  ข้อ 2.39 4 (ดีเลิศ) 

จ านวน  5  ข้อ 2.00 3 (ดี) 

จ านวน  3 - 4  ข้อ 1.79 2 (ปานกลาง) 

จ านวน  1 - 2  ข้อ 1.49 1 (ก าลังพัฒนา) 
 

 

แหล่งข้อมูล  / การเก็บรวบรวมข้อมูล  
1. การสังเกตพฤติกรรมของครู และการสอบถามสัมภาษณ์ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้เรียน ผู้ปกครอง  

และชุมชน  
2. สรุปผลการประเมินและการพัฒนาครูตามมาตรฐานความรู้ของมาตรฐานความรู้ของวิชาชีพ พ.ศ. 2556  
3. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย การพัฒนาตนเองของครู รายงานผลการปฏิบัติงานครู รายบุคคล            

เป็นต้น 
 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ                    
(3 คะแนน)  

ค าอธิบาย   
สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน  และสภาพแวดล้อม            

ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้และมีความปลอดภัย  มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการให้ สอดคล้อง             
กับปัญหาของสถานศึกษา และด าเนินงานพฒันาวชิาการ ท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย   

เกณฑ์การพิจารณา  
การวางแผนและการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ                 

พิจารณาจาก  
1. การวางแผนและการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
2. การมีระบบ/กลไก หรือ แผนปฏิบัติการท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
3. การมีระบบการก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานการพัฒนา  
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4. การมีรายงานประจ าปี หรือรายงานผลการด าเนินงานของสถานศึกษาในแต่ละปีท่ีสะท้อน ความส าเร็จ             
ของการพัฒนาคุณภาพตามการวางแผนและการจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา  

5. การจัดระบบและการด าเนินการตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

สถานศึกษาด าเนินการได้ดี คะแนนเต็ม 2 คะแนน ระดับ คุณภาพ 
จ านวน  5  ข้อ 3.00 5 (ยอดเย่ียม) 
จ านวน  4  ข้อ 2.39 4 (ดีเลิศ) 

จ านวน  3  ข้อ 2.00 3 (ดี) 

จ านวน  2  ข้อ 1.79 2 (ปานกลาง) 

จ านวน  1  ข้อ 1.49 1 (ก าลังพัฒนา) 

 
แหล่งข้อมูล  / การเก็บรวบรวมข้อมูล  
1. การสอบถามและสัมภาษณ์ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้เกี่ยวข้อง  
2. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย เช่น แผนการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ                   

ของสถานศึกษา รายงานประจ าปี และสรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม   
  
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่สนับสนุนการบริหารและการจัดการเรียนรู้                  

(3 คะแนน)                
ค าอธิบาย            
สถานศึกษาจัดโครงสร้างหรือระบบการบริหารงานท่ีเอื้อต่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน  

สถานศึกษา  มีคณะกรรมการงานเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้รับผิดชอบเพื่อด าเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ               
มีการจัดระบบสารสนเทศเป็นหมวดหมู่ ครอบคลุมเป็นปัจจุบัน  สะดวกต่อการเข้าถึงและการให้บริการหรือ/ การ
เช่ือมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานต้นสังกัด และมีการน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการบริหารจัดการการพัฒนาการเรียน 
การสอน และการพัฒนาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  

เกณฑ์การพิจารณา  
การจัดระบบบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีคุณภาพ  พิจารณาจาก    
1. จัดโครงสร้างหรือระบบการบริหารงานท่ีเอื้อต่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา  
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2. การมีคณะกรรมการงานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในสถานศึกษา  
3. การขับเคล่ือนกลไกงานเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาของคณะกรรมการงานเทคโนโลยี สารสนเทศ             

ในสถานศึกษา  
4. การด าาเนินการงานเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา   
5. การจัดประชุมช้ีแจง สร้างความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจให้ผู้เกี่ยวข้องทราบเกี่ยวกับ ระบบการบริหาร 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
6. การก าหนดผู้รับผิดชอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา                                                  
7. การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเป็นหมวดหมู่ ครอบคลุม เป็นปัจจุบัน สะดวกต่อการเข้าถึงและการให้บริการ/ 

การเช่ือมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานต้นสังกัด             
8. การมีข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียน ครู และผู้บริหารเป็นรายบุคคลถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน             
9. การมีข้อมูลสารสนเทศผลการประเมินผลคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีต่อเนื่อง            

อย่างน้อย 3 ปี              
10. การน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการบริหารจัดการ การพัฒนาการเรียนการสอน และการพัฒนา  

ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 

สถานศึกษาด าเนินการได้ดี คะแนนเต็ม 2 คะแนน ระดับ คุณภาพ 
จ านวน  9 - 10  ข้อ 3.00 5 (ยอดเย่ียม) 
จ านวน  7 - 8  ข้อ 2.39 4 (ดีเลิศ) 

จ านวน  5 - 6  ข้อ 2.00 3 (ดี) 

จ านวน  3 - 4  ข้อ 1.79 2 (ปานกลาง) 

จ านวน 1 - 2   ข้อ 1.49 1 (ก าลังพัฒนา) 

แหล่งข้อมูล / การเก็บรวบรวมข้อมูล         
1. การสอบถามและสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและผู้เกี่ยวข้อง          
2. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ เช่น ระบบโครงสร้าง การบริหารงาน   

เทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา เป็นต้น  
  
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ (25 คะแนน)  

ค าอธิบาย กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ หมายถึง กระบวนการจัดการเรียน               
การสอน  จัดตามหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น ตามความสนใจ ความต้องการและ
ความถนัดของผู้เรียน โดยใช้วิธีการท่ีหลากหลาย เพื่อให้เกิดการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล สร้าง
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โอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม มีการตรวจสอบและประเมินผลความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ  
  

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 จัดการเรียนรู้ท่ีผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน                  
ในการด าเนินชีวิต (5 คะแนน)   

ค าอธิบาย จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นให้ 
ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  มีแผนการจัดการเรียนรู้เชิงบวก ท่ีสามารถน าไปจัด กิจกรรมได้
จริง มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้ท่ีมีความจ าเป็นและต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ผู้เรียนได้รับการฝึก
ทักษะ แสดงออก  แสดงความคิดเห็น  สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงานและความสามารถน าไป ประยุกต์ใช้ในชีวิต  

เกณฑ์การพิจารณา  
1. มีแผนจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ท่ีกระตุ้นให้ผู้เรียนได้รับกระบวนการคิด และได้ปฏิบัติจริง  
2. มีแผนจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนเกิดความคิดจนสามารถสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง และสามารถ ส่ือสาร 

ถ่ายทอด น าเสนอองค์ความรู้ได้  
3. มีแผนจัดการเรียนรู้ที่ช่วยส่งเสริมหรือแก้ปัญหานักเรียนท่ีมีผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์  
4. มีแผนจัดการเรียนรู้ที่สามารถเช่ือมโยงและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  
5. มีรูปแบบหรือวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เฉพาะส าหรับนักเรียนท่ีมีปัญหาทางด้านการเรียน  
6. มีรูปแบบหรือวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เฉพาะส าหรับนักเรียนท่ีมีผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์  
7. มีโครงการหรือกิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริมหรือแก้ปัญหานักเรียนท่ีมีผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์  
8. มีรายงานและสรุปผลความส าเร็จของโครงการหรือความพึงพอใจต่อกิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริมหรือ แก้ปัญหา

นักเรียนท่ีมีผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

สถานศึกษาด าเนินการได้ดี คะแนนเต็ม 5 คะแนน ระดับ คุณภาพ 
จ านวน  8  ข้อ 4.00 – 5.00 5 (ยอดเย่ียม) 
จ านวน  7   ข้อ 3.50 – 3.99 4 (ดีเลิศ) 

จ านวน  5 - 6  ข้อ 3.00 – 3.49 3 (ดี) 

จ านวน  3 - 4  ข้อ 2.50 – 2.99 2 (ปานกลาง) 
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จ านวน 1 - 2   ข้อ 0.00 – 2.49 1 (ก าลังพัฒนา) 

แหล่งข้อมูล / การเก็บรวบรวมข้อมูล  
1. แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของทุกกลุ่มสาระ  
2. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ช่วยส่งเสริมหรือแก้ปัญหานักเรียนท่ีมีผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์  
3. บันทึกการจัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับนักเรียนท่ีมีปัญหาทางด้านการเรียน  
4. โครงการหรือกิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริมหรือแก้ปัญหานักเรียนท่ีมีผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์  
5. รายงานและสรุปผลความส าเร็จของโครงการหรือความพึงพอใจต่อกิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริมหรือแก้ปัญหา            

นักเรียนท่ีมีผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์  
6. เอกสารประกอบการสอน ร่องรอย รูปภาพ  
 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.2  ใช้สื่อ ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ (5 คะแนน)  
ค าาอธิบาย  
มีการใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้  รวมท้ังภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้                  

โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากส่ือท่ีหลากหลาย   
เกณฑ์การพิจารณา การใช้ส่ือ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ท่ีมีคุณภาพ  

พิจารณาจาก    
1. จัดโครงสร้างหรือระบบการบริหารงานท่ีเอื้อต่อการพัฒนาทางด้าน การจัดหาส่ือเพื่อใช้ในการเรียนการสอน

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้  
2. การมีคณะกรรมการงานพัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาระดับสถานศึกษา  
3. การขับเคล่ือนกลไก ให้มีการสร้างส่ือ การใช้ส่ือ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้  
4. การก าหนดผู้รับผิดชอบงานทางด้านส่ือนวัตกรรม  
5. การจัดระบบการบริการ สะดวกต่อการเข้าถึงและการให้บริการ  
6. มีข้อมูลสารสนเทศทางด้านส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้   
7.  มีข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียน ครู และผู้บริหารเป็นรายบุคคลถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน  
8. การน าส่ือใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

สถานศึกษาด าเนินการได้ดี คะแนนเต็ม 5 คะแนน ระดับ คุณภาพ 
จ านวน  8  ข้อ 4.00 – 5.00 5 (ยอดเย่ียม) 
จ านวน  7   ข้อ 3.50 – 3.99 4 (ดีเลิศ) 
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จ านวน  5 - 6  ข้อ 3.00 – 3.49 3 (ดี) 

จ านวน  3 - 4  ข้อ 2.50 – 2.99 2 (ปานกลาง) 

จ านวน 1 - 2   ข้อ 0.00 – 2.49 1 (ก าลังพัฒนา) 

 
แหล่งข้อมูล / การเก็บรวบรวมข้อมูล  
1. ข้อมูลสารสนเทศทางด้านเทคโนโลยี การใช้อินเตอร์เน็ต และแหล่งเรียนรู้   
2. ข้อมูลสารสนเทศทางด้านส่ือการเรียนการสอนของครู การให้บริการทางด้านเทคโนโลยี  
3. สรุปผลความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการส่ือสารของผู้เรียน  
  
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก (5 คะแนน)  
ค าอธิบาย  
ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน  โดยการเน้นปฏิสัมพันธ์เชิงบวก  ให้เด็กรักครู  ครูรักเด็ก  และเด็กรักเด็ก  

เด็กรักท่ีจะเรียนรู้อย่างมีความสุข   
เกณฑ์การพิจารณา ในการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก พิจารณาจากการด าเนินการดังต่อไปนี้  
1. การวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ   
2. การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและน าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนและการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา               

ผู้เรียนให้สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล  
3. การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยกระบวนการเรียนรู้                  

ท่ีหลากหลายเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน  
4. บริหารจัดการช้ันเรียนและจัดบรรยากาศการเรียนรู้เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพผู้เรียนเกิดการ

เรียนรู้อย่างมีความสุข   
5. การใช้ส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก สถานศึกษา  
6. การศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาส่ือการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยมี

งานวิจัยหรือผลงานหรือส่ือนวัตกรรมอย่างน้อยปลีะ 1 ช้ิน   
7.  มีการประเมินผลและรายงานการจัดรายงานนิทรรศการทางวิชาการของโรงเรียนและรายงาน กจิกรรม IS 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 

สถานศึกษาด าเนินการได้ดี คะแนนเต็ม 5 คะแนน ระดับ คุณภาพ 
จ านวน  7  ข้อ 4.00 – 5.00 5 (ยอดเย่ียม) 
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จ านวน  6   ข้อ 3.50 – 3.99 4 (ดีเลิศ) 

จ านวน  5   ข้อ 3.00 – 3.49 3 (ดี) 

จ านวน  3 - 4  ข้อ 2.50 – 2.99 2 (ปานกลาง) 

จ านวน 1 - 2   ข้อ 0.00 – 2.49 1 (ก าลังพัฒนา) 

 
แหล่งข้อมูล / การเก็บรวบรวมข้อมูล  
1. การตรวจสอบเอกสารหลักฐานร่องรอยการปฏิบัติงานของครู เช่น แผนการจัดการเรียนการสอน วิจัย                    

ส่ือ นวัตกรรม  
2. การสังเกตการจัดการเรียนการสอนของครู   
3. การสอบถามและสัมภาษณ์ครู ผู้เรียน ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง  
4. รายงานการจัดการเรียนการสอนวิชา IS  
  
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผูเ้รียน  (5 คะแนน)  
ค าอธิบาย มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ตามสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร โดยการ 

ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง  มีข้ันตอนการประเมินอย่างเป็นระบบ  ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผล ท่ี
เหมาะสม โดยผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการผู้ประเมินและมีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้เรียนน าไปใช้
ประโยชน์  

เกณฑ์การพิจารณา  
การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ พิจารณาจาก  
1. มีการวัดและประเมินผลผู้เรียนตามสมรรถนะส าคัญ ตามหลักสูตรโดยการประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง    
2. มีการก าหนดขั้นตอนการวัดและประเมินผลอย่างเป็นระบบ  
3. ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมาย และการจัดการเรียนการสอน    
4. ผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล  
5. ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้เรียนน าไปใช้ประโยชน์   
 
 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
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สถานศึกษาด าเนินการได้ดี คะแนนเต็ม 5 คะแนน ระดับ คุณภาพ 
จ านวน  5  ข้อ 4.00 – 5.00 5 (ยอดเย่ียม) 
จ านวน  4  ข้อ 3.50 – 3.99 4 (ดีเลิศ) 

จ านวน  3  ข้อ 3.00 – 3.49 3 (ดี) 

จ านวน  2  ข้อ 2.50 – 2.99 2 (ปานกลาง) 

จ านวน  1  ข้อ 0.00 – 2.49 1 (ก าลังพัฒนา) 

 
แหล่งข้อมูล / การเก็บรวบรวมข้อมูล   
1. การสอบถามและสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษาครูและผู้เกี่ยวข้อง   
2. การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ร่องรอย รายงานการวัดและประเมิน  
3. ตรวจสอบจากแผนการจัดการเรียนรู้  
4. การประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร  
5. การสังเกตสภาพบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้  
  
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพือ่พัฒนาและปรับปรุงการจัด              

การเรียนรู้ (5 คะแนน)  
ค าอธิบาย สถานศึกษามีกระบวนการพฒันาคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยการจัดให้บุคลากร               

มีการ แลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องให้เกิด 
ขึ้นกับครูและบุคลากรทุกคน  และพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้จนเป็นวัฒนธรรมในการ ท างานปกติ
ของสถานศึกษา   มีการน าผลการด าเนินงานมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือมีการวิจัยและเลือกสรรข้อมูลสารสนเทศ               
มาใช้พัฒนาการจัดการเรียนรู้  มีการเผยแพร่และการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อให้เกิดการพัฒนา อย่างต่อเนื่อง    

เกณฑ์การพิจารณา การด าเนินการพัฒนาคุณภาพ พิจารณาจาก           
1. การสร้างเสริมแนวคิดเรื่องการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ มุ่งการ พัฒนา

คุณภาพจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
2. การน าผลการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
3. การวิเคราะห์ สังเคราะห์/วิจัย และเลือกสรรข้อมูลสารสนเทศไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้  
4. การสร้างวัฒนธรรมคุณภาพให้การแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในสถานศึกษาเป็นการท างานปกติ ของสถานศึกษา  
5. การจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
6. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้  
7. การจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ให้สอดคล้องกับภารกิจการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  
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8. การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  
เกณฑ์การให้คะแนน 
 

สถานศึกษาด าเนินการได้ดี คะแนนเต็ม 5 คะแนน ระดับ คุณภาพ 
จ านวน  8  ข้อ 4.00 – 5.00 5 (ยอดเย่ียม) 
จ านวน  7   ข้อ 3.50 – 3.99 4 (ดีเลิศ) 

จ านวน  5 - 6   ข้อ 3.00 – 3.49 3 (ดี) 

จ านวน  3 - 4  ข้อ 2.50 – 2.99 2 (ปานกลาง) 

จ านวน 1 - 2   ข้อ 0.00 – 2.49 1 (ก าลังพัฒนา) 

 
แหล่งข้อมูล / การเก็บรวบรวมข้อมูล        
1. การสอบถามและสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้เกี่ยวข้อง  
2. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ เช่น การใช้ผลการแลกเปล่ียน เรียนรู้              

การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการ             
เรียนรู้ เป็นต้น  

  
 

 


