
๑ 
 

คํานํา 
 

คูมือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประเมินคุณภาพภายใน         
ของโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมฉบับนี้  จัดทําข้ึนตามกรอบนโยบายปฏิรูประบบการประเมินและ                 
การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สําหรับใชเปนแนวทางดําเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา และเตรียมการสําหรับการประเมินคุณภาพภายนอก ตามกรอบมาตรฐานการศึกษา 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ซึ่งจะทําใหเกิดความมั่นใจแกผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายวาการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมมีคุณภาพไดมาตรฐาน และคงรักษาไวซึ่งมาตรฐานจากการดําเนินงานประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา 

คูมือฉบับนี้จัดทําเพื่อใหโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมใชเปนแนวทางในการกําหนดกรอบมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูเปาหมายตามมาตรฐานท่ีสถานศึกษากําหนด     
และใชเปนแนวทางในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา โครงสรางของคูมือ
ประกอบดวย ๓ สวน คือ ๑) มาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษา        
ข้ันพื้นฐาน ๒) แนวทางการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา และ ๓) เกณฑการประเมินคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา 

 

 
         โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
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สวนท่ี ๑  
มาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

๑. การพัฒนามาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีแนวคิดวา
ตองเปนมาตรฐานท่ีสถานศึกษาปฏิบัติได ประเมินไดจริง กระชับ และจํานวนนอย แตสามารถสะทอนคุณภาพ
การศึกษาไดจริง ขอมูลท่ีไดเกิดประโยชน ในการพัฒนาการศึกษาทุกระดับ ต้ังแตระดับสถานศึกษา ระดับเขต
พื้นท่ีการศึกษา ระดับหนวยงานตนสังกัดและระดับชาติ ดังนั้น การกําหนดมาตรฐานจึงเนนท่ีคุณภาพ ผูเรียน 
คุณภาพครูคุณภาพผูบริหารสถานศึกษา และคุณภาพของสถานศึกษา และ ใหมีความสอดคลองกับมาตรฐาน
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกตามท่ีกําหนดไว ในกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยไดกําหนดมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา ประกอบดวย ๔ มาตรฐาน ดังนี้ 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
มาตรฐานท่ี ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล 

 

๒. คําอธิบายของมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน หมายถึง ผลการเรียนรูของผูเรียนท่ีแสดงออกถึง ความรู

ความสามารถ ทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา และมีพัฒนาการในดานการอาน คิดวิเคราะหและเขียน 
สมรรถนะท่ีสําคัญ และคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง การดําเนินการ
บริหารและจัดการของสถานศึกษาท่ีครอบคลุมดาน วิชาการ ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา ดานขอมูล
สารสนเทศ และดานสภาพแวดลอม โดยเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมในการ จัดการศึกษา      
เพื่อสรางความมั่นใจดานคุณภาพการศึกษา 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ หมายถึง กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคลอง กับบริบทของชุมชนและทองถ่ิน ตามความสนใจ        
ความตองการ และความถนัดของผูเรียน โดยใชวิธีการท่ีหลากหลาย เพื่อใหเกิดการเรียนรู เต็มตามศักยภาพ
ของผูเรียนแตละบุคคล สรางโอกาสใหผูเรียนทุกคนมีสวนรวม มีการตรวจสอบ และประเมินผลความรู       
ความเขาใจของผูเรียนอยางเปนระบบ และมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานท่ี ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล หมายถึง การวางระบบ การจัดการ
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสงผลตอคุณภาพผูเรียน ท่ีเกิดจากการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของทุกฝาย 
รวมรับผิดและรับชอบ ตอผลการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน สงผลใหผูมีสวนเกี่ยวของ มีความมั่นใจ
ตอคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 

๓. เกณฑการตัดสินคุณภาพของมาตรฐานม ี๔ ระดับ 
๓.๑ ระดับ ๔ ดีเยี่ยม 
๓.๒ ระดับ ๓ ดี 
๓.๓ ระดับ ๒ พอใช 
๓.๔ ระดับ ๑ ปรับปรุง 
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๔. รายละเอียดของมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเชียงแสน
วิทยาคม มีจํานวน ๔ มาตรฐาน ดังนี ้

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน 

       ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
๑) ความสามารถในการอาน เขียน การส่ือสาร และการคิดคํานวณตามเกณฑ          

ของแตละระดับช้ัน  

๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะหคิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียน       
ความคิดเห็น  และแกปญหา  

๓) ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

๔) ความกาวหนาทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  

๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ  

๖) ความพรอมในการศึกษาตอ การฝกงาน หรือการทํางาน 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

๑) การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด โดยไมขัดกับ 

กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม  

๒) ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย  

๓) การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย  

๔) สุขภาวะทางรางกาย และลักษณะจิตสังคม 
๕) การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา 
        ๑. การมีเปาหมาย วสัิยทัศนและพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน  

       ๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
๒.๑ การวางแผนและดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพของผูเรียนรอบดาน        

ทุกกลุมเปาหมาย และดําเนินการอยางเปนรูปธรรม  
๒.๒ การวางแผนและดําเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญ       

ทางวิชาชีพ  
๒.๓ การวางแผนการบริหารและการจัดการขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบ  
๒.๔ การวางแผนและจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอ            

การ จัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
         ๓. การมีสวนรวมของผูเกี่ยวของทุกฝาย และการรวมรับผิดรับชอบตอผลการจัด 
การศึกษาใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน  
  ๓.๑ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
          ๓.๒ ผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษา 

๔. การกํากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
มาตรฐานท่ี ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
         ๑. การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสรางโอกาสใหผูเรียนทุกคนมีสวนรวม  

๒. การจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและทองถ่ิน  

    ๓. การตรวจสอบและประเมินความรูความเขาใจของผูเรียนอยางเปนระบบ และ                  
มีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานท่ี ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล 
        การใชระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาใหดียิ่งข้ึน 
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สวนท่ี ๒  
แนวทางการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 
การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เพือ่ตัดสินระดับคุณภาพของสถานศึกษาโดยภาพรวม 

ใหตัดสินจากผลการประเมิน ๔ มาตรฐาน คือ มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการ
บริหาร จัดการของผูบริหารสถานศึกษา มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน ผูเรียนเปน
สําคัญ และมาตรฐานท่ี ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล โดยนําผลการประเมินราย
มาตรฐานเหลานั้นมาพิจารณาเปนภาพรวมเพื่อตัดสินระดับ คุณภาพของสถานศึกษาตามระดับคุณภาพ ดังนี ้

ระดับ ๔ ดีเยี่ยม 

๑. ผลประเมินมาตรฐานคุณภาพของผูเรียนอยูในระดับดีเยี่ยม โดยมีพัฒนาการของคาเฉล่ีย            
ผลการทดสอบระดับชาติสูงข้ึน มีความสามารถในการอานและเขียน สามารถส่ือสารท้ังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ สามารถในการคิดคํานวณ มีความสามารถในการคิด ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารไดดี
และมีความประพฤติดาน คุณธรรมจริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะตามท่ีสถานศึกษากําหนดปรากฏ      
อยางชัดเจน  

๒. ผลประเมินมาตรฐานกระบวนการบริหารจัดการของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับดีเยี่ยม โดยมี
การวางแผน การดําเนินงานตามแผน การตรวจสอบผลการดําเนินงาน และ การปรับปรุงแกไขงานใหดีข้ึน
อยางตอเนื่อง  

๓. ผลประเมินมาตรฐานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีผลประเมิน        
อยูในระดับดีเยี่ยม โดยมีการวิเคราะหออกแบบและจัดการเรียนรูใหเปนไปตามเปาหมายของหลักสูตร       
และบริบทสถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนรู และการประเมินผลจากสภาพจริงในทุกข้ันตอน  

๔. ผลประเมินมาตรฐานระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผลอยูในระดับดีเยี่ยม           
โดยผูเกี่ยวของทุกฝายใหความรวมมือในการวางระบบและดําเนินงานประกันคุณภาพ ภายในของสถานศึกษา
เปนอยางดีและผูมีสวนเกี่ยวของมีความมั่นใจตอระบบ การบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง 

ระดับ ๓ ดี 
๑. ผลประเมินมาตรฐานคุณภาพของผูเรียนอยูในระดับดีหรือดีเยี่ยม โดยมีพัฒนาการ ของคาเฉล่ียผล

การทดสอบระดับชาติสูงข้ึน มีความสามารถในการอานและเขียน  สามารถส่ือสารท้ังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ สามารถในการคิดคํานวณ มีความสามารถ ในการคิด ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร    
ไดดีและมีความประพฤติ ดานคุณธรรมจริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะตามท่ีสถานศึกษากําหนดปรากฏ 

อยางชัดเจน  

๒. ผลประเมินมาตรฐานกระบวนการบริหารจัดการของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับดี หรือดีเยี่ยม 
โดยมีการวางแผน การดําเนินงานตามแผน การตรวจสอบผลการดําเนินงาน และการปรบัปรุงแกไขงานใหดีข้ึน 
อยางตอเนื่อง 

๓. ผลประเมินมาตรฐานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ อยูในระดับดีหรือ   
ดีเยี่ยม โดยมีการวิเคราะหทําความเขาใจเปาหมายของหลักสูตร บริบทสถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนรู
และการประเมินผลในทุกข้ันตอน  

๔. ผลประเมินมาตรฐานระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผลอยูในระดับดี หรือดีเยี่ยม 
และผูมีสวนเกี่ยวของมีความมั่นใจตอระบบการบริหารและการจัดการ ของสถานศึกษาในระดับสูง 

 



๕ 
 

ระดับ ๒ พอใช 
๑. ผลประเมินมาตรฐานคุณภาพของผูเรียนอยูในระดับพอใช  
๒. ผลประเมินมาตรฐานกระบวนการบริหารจัดการของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับ พอใช ไมมี

การวางแผน การดําเนินงานตามแผน การตรวจสอบผลการดําเนินงาน และการปรับปรุงแกไขงานใหดีข้ึน 
อยางใดอยางหนึ่ง  

๓. ผลประเมินมาตรฐานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ อยูในระดับพอใช  
มีการวิเคราะหทําความเขาใจเปาหมายความตองการของหลักสูตร บริบทสถานศึกษา พัฒนากิจกรรม         
การเรียนรูการนําไปใชและการประเมินผล แตขาดความถูกตองสมบูรณอยางใดอยางหนึ่ง  

๔. ผลประเมินมาตรฐานระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผลอยูในระดับพอใช และ        
ผูมีสวนเกี่ยวของมีความมั่นใจ ตอระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา 

ระดับ ๑ ปรับปรุง 
๑. ผลประเมินมาตรฐานคุณภาพของผูเรียนอยูในระดับพอใชหรือปรับปรุง  
๒. ผลประเมินมาตรฐานกระบวนการบริหารจัดการของผูบริหารสถานศึกษาอยูใน ระดับพอใชหรือ

ปรับปรุง ไมมีการวางแผน การดําเนินงานตามแผน การตรวจสอบ ผลการดําเนินงาน และการปรับปรุงแกไข
งานใหดีข้ึนอยางใดอยางหนึ่ง  

๓. ผลประเมินมาตรฐานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ อยูในระดับพอใช
หรือปรับปรุง ไมมีการวิเคราะหทําความเขาใจเปาหมายของหลักสูตร บริบทสถานศึกษา และบริบท              
ในการศึกษาของชาติขาดความสมบูรณในการพัฒนา กิจกรรมการเรียนรูการนําไปใชและการประเมินผล       
ในทุกข้ันตอน  

๔. ผลประเมินมาตรฐานระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผลอยูในระดับ พอใชหรือ
ปรับปรุง ผูมีสวนเกี่ยวของไมมีความมั่นใจตอระบบการบริหารและการ จัดการของสถานศึกษา 

๕. การประเมินคุณภาพภายในเปนหนาท่ีของสถานศึกษาท่ีตองตรวจสอบและประเมินตนเอง        
ตามสภาพบริบทของสถานศึกษาท่ีแทจริง โดยใหความสําคัญกับการประเมิน เชิงคุณภาพ ผนวกกับ            
การประเมินเชิงปริมาณควบคูกันไป การตัดสินคุณภาพของ สถานศึกษาใหใชเกณฑการใหคะแนนผลงาน    
หรือกระบวนการท่ีไมแยกสวนหรือ แยกองคประกอบในการกําหนดคะแนนประเมิน แตเปนการประเมิน        
ในภาพรวม ของผลการดําเนินงานหรือกระบวนการดําเนินงาน (Holistic Rubrics) 

๖. การกําหนดเปาหมายการดําเนินงานภายในของสถานศึกษา ใหสถานศึกษากําหนด เปาหมายและ
เกณฑการประเมินตามสภาพบริบทของสถานศึกษาเอง เพื่อตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน        
ตามภารกิจของสถานศึกษา โดยใหยึดหลักการดําเนินงาน เพื่อพัฒนา และสะทอนคุณภาพการดําเนินงาน     
ตามเปาหมายท่ีกําหนดตามมาตรฐานของสถานศึกษา 

๗. การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหเนนการประเมินตามหลักฐานเชิงประจักษ            
ท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานตามสภาพจริงของสถานศึกษา (Evidence Based) โดยเลือกใช วิธีการเก็บรวบรวม
ขอมูลท่ีเหมาะสมและสะทอนคุณภาพการดําเนินงานตามมาตรฐาน ของสถานศึกษาไดอยางชัดเจน             
และมีเปาหมายการประเมินเพื่อการพัฒนา ลดภาระการ จัดเก็บขอมูลและเอกสารท่ีไมจําเปนในการประเมิน 
แตขอมูลตองมีความนาเช่ือถือและ สามารถตรวจสอบผลการประเมินไดตามสภาพบริบทของสถานศึกษานั้น ๆ 

๘. คณะท่ีทําหนาท่ีประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาควรศึกษามาตรฐานการศึกษา             
และประเด็นพิจารณาท่ีกําหนดใหเขาใจถองแทกอนดําเนินการประเมินคุณภาพสถานศึกษา หลังประเมินแลว      
ใหแจงผลการประเมินและใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา สรุปและเขียนรายงาน    
การประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) 

 



๖ 
 

สวนท่ี ๓ 
เกณฑการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน 

 

ตัวบงช้ีท่ี ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
 

ประเด็นการพิจารณา 
๑. ความสามารถในการอาน เขียน การส่ือสาร และการคิดคํานวณตามเกณฑของแตละระดับช้ัน  

 
 ระดับคุณภาพ 

 

ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ ผูเรียนสามารถจับใจความสําคัญไดครบถวน เขียนวิพากษ วิจารณ เขียนอยางสรางสรรค 

แสดงความคิดเห็นประกอบอยางมีเหตุผลไดอยางถูกตองสมบูรณ โดยใชภาษาสุภาพและ
เรียบเรียงไดอยางสละสลวย และมีความสามารถในการส่ือสารไดอยางถูกตอง เหมาะสม
ตามระดับช้ันและมีความสามารถในการคิดคํานวณไดอยางคลองแคลวถูกตอง 

๓ ผูเรียนสามารถจับใจความสําคัญได เขียนวิพากษ วิจารณ เขียนอยางสรางสรรคได โดยใช
ภาษาสุภาพ มีความสามารถในการส่ือสารได สมตามระดับช้ันและมีความสามารถในการ
คิดคํานวณไดอยางถูกตอง 

๒ ผูเรียนสามารถจับใจความสําคัญได เขียนวิพากษ วิจารณ เขียนอยางสรางสรรคไดบาง      
มีความสามารถในการส่ือสารได และมีความสามารถในการคิดคํานวณไดบาง 

๑ ผูเรียนไมสามารถจับใจความสําคัญ เขียนวิพากษวิจารณ ส่ือสาร แลกเปล่ียนความคิดเห็น 
ความรูสึกของตนเอง และคิดคํานวณไมได 

 
ประเด็นการพิจารณา 
๒. ความสามารถในการคิดวิเคราะหคิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียน ความคิดเห็นและแกปญหา 

 
 ระดับคุณภาพ 

 

ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ ผูเรียนสามารถคิดวิเคราะห สังเคราะห คิดอยางสรางสรรค คิดอยางมีวิจารณญาณ      

คิดเปนระบบ วางแผนการทํางานอยางมีระบบ สรางองคความรู ประยุกตมาใชแกไข
ปญหาไดอยางมีเหตุผลและมีคุณธรรม 

๓ ผูเรียนสามารถคิดวิเคราะห สังเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ วางแผนการทํางานอยาง
มีระบบ แกไขปญหาไดอยางมีเหตุผลและมีคุณธรรม 

๒ ผูเรียนสามารถคิดอยางมีวิจารณญาณ วางแผนการทํางานอยางมีระบบ แกไขปญหาได
อยางมีเหตุผล 

๑ ผูเรียนไมมีวิจารณญาณในการคิด ไมวางแผนการทํางาน ไมใชเหตุผลในการแกไขปญหา 



๗ 
 

 
ประเด็นการพิจารณา 
๓. ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

 

ระดับคุณภาพ 

 

ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ -ผูเรียนมีความรู ความเขาใจ สามารถคนควาหาขอมูลโดยใชส่ือเทคโนโลยี และ 

ติดตอ ส่ือสารไดอยางคลองแคลว  
-รูจักเลือกและใชเทคโนโลยีอยางถูกวิธี และคุมคา 
-นําเสนอขอมูล และหรือผลงาน โดยใชส่ือเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม 
-สรางผลงานโดยใชส่ือเทคโนโลยี ใชส่ือเทคโนโลยีชวยในการประมวลผลขอมูล      
ไดถูกตอง ทําไดหลายวิธแีละสามารถเปนแบบอยางท่ีดี ใหคําแนะนําช้ีแนะแกผูอื่นได 

๓ -ผูเรียนมีความรู ความเขาใจ สามารถคนควาหาขอมูลโดยใชส่ือเทคโนโลยี และ 
ติดตอ ส่ือสารไดอยางคลองแคลว 
-รูจักเลือกและใชเทคโนโลยีอยางถูกวิธี และคุมคา 
-นําเสนอขอมูล และหรือผลงาน โดยใชส่ือเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม 
-สรางผลงานโดยใชส่ือเทคโนโลยี ใชส่ือเทคโนโลยีชวยในการประมวลผลขอมูล       
ไดถูกตอง และสามารถใหคําแนะนํา ช้ีแนะแกผูอื่นได 

๒ -ผูเรียนมีความรู ความเขาใจ สามารถคนควาหาขอมูลโดยใชส่ือเทคโนโลยี และ 
ติดตอส่ือสารได –รูจักเลือกและใชเทคโนโลยีไดอยางถูกวิธี 
- นําเสนอขอมูล และหรือผลงาน โดยใชส่ือเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม 
- สรางผลงานโดยใชส่ือเทคโนโลยี ใชส่ือเทคโนโลยีชวยในการประมวลผลขอมูล       
ไดถูกตอง 

๑ -ผูเรียนมีความรู ความเขาใจ สามารถคนควาหาขอมูลโดยใชส่ือเทคโนโลยี และ 
ติดตอส่ือสารได แตยังขาดความคลองแคลว 
-รู จักเลือกและใชเทคโนโลยี และนําเสนอขอมูล และหรือผลงาน โดยใช ส่ือ 
เทคโนโลยีได โดยมีผูช้ีแนะ กํากับ ควบคุม 
-สรางผลงานโดยใชส่ือเทคโนโลยี ใชส่ือเทคโนโลยีชวยในการประมวลผลขอมูล ได 
แตผลงานยังขาดความถูกตอง สมบูรณ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 
 

 ประเด็นการพิจารณา 

 ๔. ความกาวหนาทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 

ระดับคุณภาพ 

 

ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ ผูเรียนมีความกาวหนาจากพื้นฐานเดิมในดานความรู ความเขาใจ และทักษะตาง ๆ 

ตามหลักสูตรโดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มข้ึนโดยรวมไมนอยกวารอยละ ๓ 
๓ ผูเรียนมีความกาวหนาจากพื้นฐานเดิมในดานความรู ความเขาใจ และทักษะตาง ๆ 

ตามหลักสูตรโดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มข้ึนโดยรวมระหวางรอยละ ๒ – ๓  
๒ ผูเรียนมีความกาวหนาจากพื้นฐานเดิมในดานความรู ความเขาใจ และทักษะตาง ๆ 

ตามหลักสูตรโดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มข้ึนโดยรวมไมเกินรอยละ ๒ 
๑ ผูเรียนมีความกาวหนาจากพื้นฐานเดิมในดานความรู ความเขาใจ และทักษะตาง ๆ 

ตามหลักสูตรโดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยรวมลดลง 
 
 

ประเด็นการพิจารณา 

 ๕. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
 

ระดับคุณภาพ 

 

ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ คาเฉล่ียรอยละของผูเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓ และช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖ ของผล  

การทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน O-NET กลุมสาระหลัก ๕ วิชาโดยรวมเพิ่มข้ึน       
ไมนอยกวา  รอยละ ๓ 

๓ คาเฉล่ียรอยละของผูเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓ และช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖ ของผล  
การทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน O-NET กลุมสาระหลัก ๕ วิชาโดยรวมเพิ่มข้ึน       
รอยละ ๒ – ๓ 

๒ คาเฉล่ียรอยละของผูเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓ และช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖ ของผล  
การทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน O-NET กลุมสาระหลัก ๕ วิชาโดยรวมเพิ่มข้ึน       
ตํ่ากวา รอยละ ๒ 

๑ คาเฉล่ียรอยละของผูเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓ และช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖ ของผล   
การทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน O-NET กลุมสาระหลัก ๕ วิชาโดยรวมลดลง 

 
 
 
 
 
 



๙ 
 

ประเด็นการพิจารณา 

๖. ความพรอมในการศึกษาตอ การฝกงาน หรือการทํางาน 

 
ระดับคุณภาพ 

 

ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ -  ผูเรียนมีความรู และมีทักษะในการศึกษา คนควา แสวงหาขอมูลความรูเกี่ยวกับ

การศึกษาตอและอาชีพท่ีตนเองสนใจเปนประจํา 
-  ผูเรียนเขารวมกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาตอและอาชีพท่ีตนเองสนใจทุกครั้ง
เมื่อมีโอกาส ดวยความสมัครใจ 
-  ผูเรียนแสดงความรูสึกท่ีดี เห็นคุณคา เชิญชวน และแนะนําเกี่ยวกับการศึกษาตอ
และอาชีพท่ีตนเองสนใจ 

๓ -  ผูเรียนมีความรู และมีทักษะในการศึกษา คนควา แสวงหาขอมูลความรูเกี่ยวกับ
การศึกษาตอและอาชีพท่ีตนเองสนใจเปนบางครั้ง 
-  ผูเรียนเขารวมกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาตอและอาชีพท่ีตนเองสนใจเปน
บางครั้ง ดวยความสมัครใจ 
-  ผูเรียนแสดงความรูสึกท่ีดี เชิญชวน และแนะนําเกี่ยวกับการศึกษาตอและอาชีพ  
ท่ีตนเองสนใจ 

๒ -  ผูเรียนมีความรู แตไมมีทักษะในการศึกษา คนควา แสวงหาขอมูลความรูเกี่ยวกับ
การศึกษาตอและอาชีพท่ีตนเองสนใจ 
-  ผูเรียนเขารวมกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาตอและอาชีพท่ีตนเองสนใจตาม    
ท่ีสถานศึกษากําหนด 
-  ผูเรียนแสดงความรูสึกท่ีดี เกี่ยวกับการศึกษาตอและอาชีพท่ีตนเองสนใจ 

๑ -  ผูเรียนไมมีความรู และไมมีทักษะในการศึกษา คนควา แสวงหาขอมูลความรู
เกี่ยวกับการศึกษาตอและอาชีพท่ีตนเองสนใจ 
-  ผูเรียนไมเขารวมกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาตอและอาชีพท่ีตนเองสนใจ 
-  ผูเรียนไมเห็นคุณคา เกี่ยวกับการศึกษาตอและอาชีพท่ีตนเองสนใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

 ตัวบงช้ีท่ี ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
 

ประเด็นการพิจารณา 

๑. การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด โดยไมขัดกับ กฎหมายและวัฒนธรรม
อันดีของสังคม  

 

ระดับคุณภาพ 

 

ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ ผูเรียนมีความประพฤติดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยมตามท่ีสถานศึกษากําหนด 

และปฏิบัติจนเปนลักษณะเฉพาะตน และเปนแบบอยางท่ีดี จนไดรับการยอมรับจาก
บุคคลหรือหนวยงาน ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 

๓ ผูเรียนมีความประพฤติดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยมตามท่ีสถานศึกษากําหนด 
และปฏิบัติจนไดรับการยอมรับจากเพื่อนและครูอาจารยในสถานศึกษา 

๒ ผูเรียนมีความประพฤติดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยมตามท่ีสถานศึกษากําหนด 
โดยปฏิบัติตามกฎเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด 

๑ ผูเรียนไมมีความประพฤติดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยมตามท่ีสถานศึกษากําหนด 
ตองไดรับการช้ีแนะ กํากับ คุมควบ ดูแลอยางตอเนื่อง 

 
 

ประเด็นการพิจารณา 

๒. ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย  

 

ระดับคุณภาพ 

 

ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ ผูเรียนมีความภาคภูมิใจในทองถ่ินในความเปนไทย ตระหนักและเห็นคุณคา

ความสําคัญของภูมิปญญาไทย โดยแสดงออกไดอยางเหมาะสมในชีวิตประจําวัน 
๓ ผูเรียนมีความภาคภูมิใจในทองถ่ินในความเปนไทย และเห็นคุณคาความสําคัญของ

ภูมิปญญาไทย 
๒ ผูเรียนมีความภาคภูมิใจในทองถ่ินในความเปนไทย และแสดงออกไดอยางเหมาะสม 
๑ ผูเรียนไมมีความภาคภูมิใจในทองถ่ินในความเปนไทย 

 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 
 

ประเด็นการพิจารณา 

๓. การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย  

 

ระดับคุณภาพ 

 

ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ ผูเรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นท่ีแตกตางของผูอื่น มีมนุษยสัมพันธท่ีดีและ        

อยูรวมกันในสังคมท่ีมีความแตกตางและหลากหลายไดอยางสงบสุข 
๓ ผูเรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นท่ีแตกตางของผูอื่นและมีมนุษยสัมพันธท่ีดี 
๒ ผูเรียนมีเหตุผลและยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น 
๑ ผูเรียนไมยอมรับเหตุผลของผูอื่นและไมมีมนุษยสัมพันธท่ีดี 

 
 

ประเด็นการพิจารณา 

๔. สุขภาวะทางรางกาย และลักษณะจิตสังคม 
 

ระดับคุณภาพ 

 

ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ - ผูเรียนรอยละ ๘๐-๑๐๐ มีน้ําหนักสวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ

มาตรฐาน 
- ผูเรียนเขารวมกิจกรรมท่ีโรงเรียนไดจัดใหนักเรียนไดแสดงออก มีความมั่นใจ       
ในการแสดงออกและเห็นคุณคาในตัวเอง ไป เชน กิจกรรมกีฬาสี  แหเทียนพรรษา 
วันไหวครู  ทําบุญตักบาตร  ปใหม เปนตน  จํานวน 4 กิจกรรมข้ึนไป 
- ผูเรียนดูแลตนเองใหปลอดภัยจากอุบัติเหตุหรือเหตุทะเลาะวิวาท ปฐมพยาบาลได
เมื่อเกิดอุบัติเหตุเล็กนอย ดูแลชวยเหลือผูอื่นไดตามวัยหลีกเล่ียงจากส่ิงมอมเมาและ
อบายมุขทุกชนิด มีสวนรวมในกิจกรรมรณรงคตอตานอบายมุข ส่ิงมอมเมา        
ความรุนแรงและปญหาทางเพศ รวมกับหนวยงานภายนอกดวยความเต็มใจ 
 

๓ - ผูเรียนรอยละ ๗๐-๗๙ มีน้ําหนักสวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ
มาตรฐาน 
- ผูเรียนเขารวมกิจกรรมท่ีโรงเรียนไดจัดใหนักเรียนไดแสดงออก มีความมั่นใจ       
ในการแสดงออกและเห็นคุณคาในตัวเอง ไป เชน กิจกรรมกีฬาสี  แหเทียนพรรษา 
วันไหวครู  ทําบุญตักบาตร  ปใหม เปนตน  จํานวน 3 กิจกรรม 
- ผูเรียนดูแลตนเองใหปลอดภัยจากอุบัติเหตุหรือเหตุทะเลาะวิวาท ปฐมพยาบาลได
เมื่อเกิดอุบัติเหตุเล็กนอย ดูแลชวยเหลือผูอื่นไดตามวัยหลีกเล่ียงจากส่ิงมอมเมาและ
อบายมุขทุกชนิด  มีสวนรวมรณรงคในกิจกรรมตอตานอบายมุข ส่ิงมอมเมา        
ความรุนแรงและปญหาทางเพศภายในสถานศึกษาดวยความเต็มใจ 
 



๑๒ 
 

๒ - ผูเรียนรอยละ ๖๐-๖๙ มีน้ําหนักสวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ
มาตรฐาน 
- ผูเรียนเขารวมกิจกรรมท่ีโรงเรียนไดจัดใหนักเรียนไดแสดงออก มีความมั่นใจ       
ในการแสดงออกและเห็นคุณคาในตัวเอง ไป เชน กิจกรรมกีฬาสี  แหเทียนพรรษา 
วันไหวครู  ทําบุญตักบาตร  ปใหม เปนตน  จํานวน 2 กิจกรรม 
- ผูเรียนดูแลตนเองใหปลอดภัยจากอุบัติเหตุหรือเหตุทะเลาะวิวาท ปฐมพยาบาลได
เมื่อเกิดอุบัติเหตุเล็กนอย ดูแลชวยเหลือผูอื่นไดโดยตองมีผูช้ีแนะ กํากับ ควบคุม 
หลีกเล่ียงจากส่ิงมอมเมาและอบายมุขทุกชนิด มีสวนรวมรณรงคในกิจกรรมตอตาน
อบายมุข ส่ิงมอมเมา ความรุนแรงและปญหาทางเพศภายในสถานศึกษาเปนบางครั้ง
ตามท่ีสถานศึกษากําหนดโดยตองมีผูช้ีแนะ กํากับ ควบคุม 
 

๑ - ผูเรียนตํ่ากวารอยละ ๖๐ มีน้ําหนักสวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ
มาตรฐาน 
- ผูเรียนเขารวมกิจกรรมท่ีโรงเรียนไดจัดใหนักเรียนไดแสดงออก มีความมั่นใจ       
ในการแสดงออกและเห็นคุณคาในตัวเอง ไป เชน กิจกรรมกีฬาสี แหเทียนพรรษา 
วันไหวครู  ทําบุญตักบาตร  ปใหม เปนตน  จํานวน 1 กิจกรรม 
- ผูเรียนไมสามารถดูแลตนเองใหปลอดภัยจากอุบัติเหตุหรือเหตุทะเลาะวิวาทหรือไม
สามารถปฐมพยาบาลไดเมื่อเกิดอุบัติเหตุเล็กนอย หรือ ไมหลีกเล่ียงจากส่ิงมอมเมา
และอบายมุขทุกชนิด หรือไมมีสวนรวมรณรงคในกิจกรรมตอตานอบายมุข ส่ิงมอม
เมา ความรุนแรงและปญหาทางเพศ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 

ประเด็นการพิจารณา 

๕. การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

ระดับคุณภาพ 

 

ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ - ผูเรียนรูคุณคาของส่ิงแวดลอม วิเคราะหผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติ และ     

ไมปฏิบัติ ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน ส่ิงแวดลอม เห็นประโยชน     
และผลกระทบของส่ิงแวดลอม 
- เขารวมกิจกรรม โครงการอนุรักษและพัฒนาส่ิงแวดลอมและบํารุงรักษาสาธารณ
สมบัติดวยความเต็มใจ และแนะนําชักชวนเพื่อรวมรณรงค หรือทํากิจกรรม         
การพัฒนาส่ิงแวดลอม 

๓ - ผูเรียนรูคุณคาของส่ิงแวดลอม วิเคราะหผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติ และ    
ไมปฏิบัติ ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน ส่ิงแวดลอม เห็นประโยชน     
และผลกระทบของส่ิงแวดลอม 
- เขารวมกิจกรรม โครงการอนุรักษและพัฒนาส่ิงแวดลอมและบํารุงรักษาสาธารณ
สมบัติดวยความเต็มใจ 

๒ - ผูเรียนรูคุณคาของส่ิงแวดลอม วิเคราะหผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติ และ    
ไมปฏิบัติ ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน ส่ิงแวดลอม โดยตองมีผูช้ีแนะ
กํากับ ควบคุม 
- เขารวมกิจกรรม โครงการอนุรักษและพัฒนาส่ิงแวดลอมและบํารุงรักษาสาธารณ
สมบัติ โดยตองมีผูช้ีแนะกํากับ ควบคุม 

๑ - ผูเรียนไมเห็นคุณคาของส่ิงแวดลอม ขาดการวิเคราะหผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจาก    
การปฏิบัติ และไมปฏิบัติ ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน ส่ิงแวดลอม และ
ไมคํานึงถึงประโยชนและผลกระทบของส่ิงแวดลอม 
- ไมเขารวมกิจกรรม โครงการอนุรักษและพัฒนาส่ิงแวดลอมตามท่ีสถานศึกษา
กําหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา 

 

ตัวบงช้ีท่ี ๑ การมีเปาหมาย วิสัยทัศนและพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน 
 

ประเด็นการพิจารณา 
สถานศึกษามีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจท่ีกําหนดไวตรงกับวัตถุประสงคของแผนการศึกษาชาติ 

และสอดคลองกับความตองการของชุมชนและทองถ่ิน ระดับช้ัน  

 
 ระดับคุณภาพ 

 

ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ ผูบริหารมีความสามารถในการวิเคราะห สังเคราะหขอมูลสารสนเทศตาง ๆ           

เพื่อนํามาใช ในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพผูเรียน มีการแสดงทิศทางของ         
การพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ในอนาคต ท่ีสอดคลองกับบริบทของ
สถานศึกษาและชุมชน การคิดริเริ่ม เทคนิค วิธีการใหม ๆ มาใชในการพัฒนา
คุณภาพผูเรียน การกระตุนครูและบุคลากรใหรวมมือในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

๓ ผูบริหารมีความสามารถในการวิเคราะห สังเคราะหขอมูลสารสนเทศตาง ๆ          
เพื่อนํามาใช ในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพผูเรียน มีการแสดงทิศทางของ     
การพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ในอนาคต ท่ีสอดคลองกับบริบทของ
สถานศึกษาและชุมชน  

๒ ผูบริหารมีความสามารถในการวิเคราะห สังเคราะหขอมูลสารสนเทศตาง ๆ เพื่อ
นํามาใช ในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพผูเรียน มีการแสดงทิศทางของการพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษา  

๑ ผูบริหารมีความสามารถในการวิเคราะห สังเคราะหขอมูลสารสนเทศตาง ๆ เพื่อ
นํามาใช ในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพผูเรียน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

ตัวบงช้ีท่ี ๒ การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 

ประเด็นการพิจารณา 
๒.๑ การวางแผนและดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพของผูเรียนรอบดาน ทุกกลุมเปาหมาย 

และดําเนินการอยางเปนรูปธรรม  
 
 ระดับคุณภาพ 

 

ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ - มีหลักสูตรและเนื้อหาสาระของหลักสูตรท่ีเหมาะสมสอดคลองกับเปาหมาย 

การศึกษาและความตองการของผูเรียนและทองถ่ิน 
- ผูเรียนท่ีมีความตองการพิเศษไดรับการสงเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพเปน
รายบุคคล ไมนอยกวารอยละ ๘๐ 

๓ - มีหลักสูตรและเนื้อหาสาระของหลักสูตรท่ีเหมาะสมสอดคลองกับเปาหมาย
การศึกษาและความตองการของผูเรียน 
- ผูเรียนท่ีมีความตองการพิเศษไดรับการสงเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพเปน
รายบุคคล รอยละ ๗๐-๗๙ 

๒ - มีหลักสูตรและเนื้อหาสาระของหลักสูตรท่ีเหมาะสมสอดคลองกับเปาหมาย  
การศึกษา 
- ผูเรียนท่ีมีความตองการพิเศษไดรับการสงเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพเปน
รายบุคคล รอยละ ๖๐-๖๙ 

๑ - มีหลักสูตรและเนื้อหาสาระของหลักสูตร 
- ผูเรียนท่ีมีความตองการพิเศษไดรับการสงเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพเปน
รายบุคคล ตํ่ากวารอยละ ๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 
 

ประเด็นการพิจารณา 
๒.๒ การวางแผนและดําเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญ ทางวิชาชีพ 
 

 ระดับคุณภาพ 

 

ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ - ครูรอยละ ๘๐-๑๐๐  ผานการประเมินการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรูท่ีมีทักษะ 

กระบวนการคิด การวัดและประเมินผลการเรียนรู และประยุกตใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 
- ครูรอยละ ๘๐-๑๐๐ มี ID-Plan และนําไปใชในการพัฒนาตนเอง 

๓ - ครูรอยละ ๗๐-๗๙  ผานการประเมินการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรูท่ีมีทักษะ
กระบวนการคิด การวัดและประเมินผลการเรียนรู และประยกุตใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 
- ครูรอยละ ๗๐-๗๙  มี ID-Plan และนําไปใชในการพัฒนาตนเอง 

๒ - ครูรอยละ ๖๐-๖๙  ผานการประเมินการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรูท่ีมีทักษะ
กระบวนการคิด การวัดและประเมินผลการเรียนรู และประยุกตใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 
- ครูรอยละ ๖๐-๖๙  มี ID-Plan และนําไปใชในการพัฒนาตนเอง 

๑ - ครูตํ่ากวารอยละ ๖๐ ผานการประเมินการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรูท่ีมีทักษะ
กระบวนการคิด การวัดและประเมินผลการเรียนรู และประยุกตใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 
- ครูตํ่ากวารอยละ ๖๐ มี ID-Plan และนําไปใชในการพัฒนาตนเอง 

 
 

ประเด็นการพิจารณา 
๒.๓ การวางแผนการบริหารและการจัดการขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบ  
 

 ระดับคุณภาพ 

 

ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ มีการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศท่ีมีความถูกตอง ครบถวน ทันสมัย นําไป

ประยุกตใชได ดําเนินการอยางเปนระบบและมีการเผยแพรไปยังหนวยงานอื่น 
๓ มีการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศท่ีมีความถูกตอง ครบถวน ทันสมัย นําไป

ประยุกตใชได ดําเนินการอยางเปนระบบ 
๒ มีการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศท่ีมีความถูกตอง ครบถวน ทันสมัย นําไป

ประยุกตใชได 
๑ มีการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศท่ีมีความถูกตอง ครบถวน ทันสมัย 

 
 



๑๗ 
 

ประเด็นการพิจารณา 
๒.๔ การวางแผนและจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอการ จัดการเรียนรู           

อยางมีคุณภาพ 
 

 ระดับคุณภาพ 

 

ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ สถานศึกษามีหองเรียน หองปฏิบัติการ หองน้ํา โรงอาหาร หองประชุม ครบทุกแหง

สะอาด เปนระเบียบเรียบรอย สวยงามมีความมั่นคงแข็งแรง และ ปลอดภัย มีส่ิง
อํานวยความสะดวกในการเรียนรูพอเพียงกับจํานวนผูเรียนและอยูใน สภาพใชการได
ดีทุกครั้ง  มีสภาพแวดลอมสวยงามรมรื่น และมีแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาท่ีเอื้อ
ตอ การเรียนรูครบทุกกลุมสาระการเรียนรู 

๓ สถานศึกษามีหองเรียน หองปฏิบัติการ หองน้ํา โรงอาหาร หอประชุม ครบทุกแหง
สะอาด เปนระเบียบเรียบรอย สวยงามมีความมั่นคงแข็งแรง และ ปลอดภัย มีส่ิง
อํานวยความสะดวกในการเรียนรูพอเพียงกับจํานวนผูเรียนและอยูใน สภาพใชการได
ดีบางครั้ง มีสภาพแวดลอมสวยงามรมรื่น และมีแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาท่ีเอื้อ
ตอ การเรียนรูไมครบทุกกลุมสาระการเรียนรู 

๒ สถานศึกษามีหองเรียน หองปฏิบัติการ หองน้ํา โรงอาหาร หอประชุม ครบสะอาด 
เปนระเบียบเรียบรอย สวยงาม มีความมั่นคงแข็งแรง และปลอดภัย มีส่ิงอํานวย
ความสะดวกในการเรียนรูไมพอเพียงกับจํานวนผูเรียนและอยูใน สภาพใชการไดดี
บางครั้ง มีสภาพแวดลอมสวยงามรมรื่น และมีแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาท่ีเอื้อ
ตอ การเรียนรูไมครบทุกกลุมสาระการเรียนรู 

๑ สถานศึกษามีหองเรียน หองปฏิบัติการ หองน้ํา โรงอาหาร หอประชุม ไมครบ 
สะอาด เปนระเบียบเรียบรอย สวยงาม มีความมั่นคงแข็งแรง และปลอดภัย เปนบาง
แหง หรือ มีส่ิงอํานวยความสะดวกในการเรียนรูไมพอเพียงกับจํานวนผูเรียนและอยู
ใน สภาพใชการไดไมดี หรือ มีสภาพแวดลอมท่ีไมสวยงามรมรื่น และมีแหลงเรียนรู
ภายในสถานศึกษา ไมเอื้อตอการเรียนรูเกือบทุกกลุมสาระการเรียนรู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 
 

ตัวบงช้ีท่ี ๓ การมีสวนรวมของผูเก่ียวของทุกฝาย และการรวมรับผิดรับชอบตอผลการจัด 
การศึกษาใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน  

 

ประเด็นการพิจารณา 
๓.๑ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและ  

เกิดประสิทธิผล 

๑. คณะกรรมการสถานศึกษามีความรูความเขาใจในบทบาทหนาท่ีตามท่ีระเบียบ กําหนด  
๒. คณะกรรมการสถานศึกษาไดปฏิบัติหนาท่ีดังนี้  
    ๒.๑ มีองคประกอบและการไดมาของคณะกรรมการสถานศึกษาตามระเบียบ  

กระทรวงศึกษาธิการวาดวยคณะกรรมการสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๓  
    ๒.๒ คณะกรรมการสถานศึกษาใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําปของ สถานศึกษา  
    ๒.๓ คณะกรรมการสถานศึกษาใหความเห็นในการพัฒนาหลักสูตรของ สถานศึกษาให

สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานและ ความตองการของผูเรียน 
ชุมชน และทองถ่ิน  

    ๒.๔ คณะกรรมการสถานศึกษาแตงต้ังท่ีปรึกษาและหรือคณะอนุกรรมการ เพื่อดําเนินงาน
ตามระเบียบ แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการ
ประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา ๙๗  

    ๒.๕ คณะกรรมการสถานศึกษาใหความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงาน ประจําปของ
สถานศึกษากอนเสนอตอสาธารณชน  

    ๒.๖ คณะกรรมการสถานศึกษาใหความเห็น ขอเสนอแนะ สนับสนุนเกี่ยวกับ การระดม
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมท้ังบํารุงรักษาและจัดหา ผลประโยชนจากทรัพยสินของ
สถานศึกษา  

    ๒.๗ คณะกรรมการสถานศึกษารับทราบ และใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดระบบ และการ
ดําเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

    ๒.๘ คณะกรรมการสถานศึกษาใหความเห็น ขอเสนอแนะ ใหคําปรึกษาในการ สงเสริม
ความเขมแข็งในชุมชนและสรางความสัมพันธกับหนวยงานอื่น ๆ ในชุมชนและทองถ่ิน  

    ๒.๙ คณะกรรมการสถานศึกษาใหความเห็น เสนอแนะ ใหคําปรึกษาในการ จัดทํานโยบาย 
แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาใหสอดคลองกับ นโยบายและแผนของ
กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาข้ันพื้นฐาน สํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา รวมท้ังความตองการ ของชุมชนและทองถ่ิน  

    ๒.๑๐ คณะกรรมการสถานศึกษาใหความเห็น เสนอแนะ ใหคําปรึกษาในการ ออกระเบียบ 
ขอบังคับ ประกาศ แนวปฏิบัติในการดําเนินงานดานตาง ๆ ของสถานศึกษาตาม
กฎระเบียบหรือประกาศท่ีกําหนด  

    ๒.๑๑ คณะกรรมการสถานศึกษาใหความเห็น ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดต้ัง และการใช
จายงบประมาณของสถานศึกษา  

    ๒.๑๒ คณะกรรมการสถานศึกษาใหความเห็น ขอเสนอแนะในการออกระเบียบ และแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารการเงินและการจัดหารายไดจาก ทรัพยสินของสถานศึกษา 

 
 



๑๙ 
 

 ระดับคุณภาพ 

 

ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ คณะกรรมการสถานศึกษามีการดําเนินการตามประเด็นการพิจารณาขอ ๑ และได

ปฏิบัติหนาท่ีตามประเด็นการพิจารณาขอ ๒ ไดครบถวนท้ัง ๑๒ ขอ และมีรองรอย
หลักฐานชัดเจน สามารถตรวจสอบได 

๓ คณะกรรมการสถานศึกษามีการดําเนินการตามประเด็นการพิจารณาขอ ๑ และได
ปฏิบัติหนาท่ีตามประเด็นการพิจารณาขอ ๒ ไดจํานวน ๑๐ – ๑๑ ขอ และมี 
รองรอยหลักฐานชัดเจน สามารถตรวจสอบได 

๒ คณะกรรมการสถานศึกษามีการดําเนินการตามประเด็นการพิจารณาขอ ๑ และ ได
ปฏิบัติหนาท่ีตามประเด็นการพิจารณาขอ ๒ ไดจํานวน ๘-๙ ขอ และมีรองรอย 
หลักฐานชัดเจน สามารถตรวจสอบได 

๑ คณะกรรมการสถานศึกษามีการดําเนินการตามประเด็นการพิจารณาขอ ๑ และ ได
ปฏิบัติหนาท่ีตามประเด็นการพิจารณาขอ ๒ ไดนอยกวา ๗ ขอ และมีรองรอย 
หลักฐานชัดเจน สามารถตรวจสอบได 

 
 

ประเด็นการพิจารณา 
๓.๒ คณะกรรมการสถานศึกษากํากับ ติดตาม ดูแล และขับเคล่ือนการดําเนินงานของสถานศึกษาให

บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย 

๑. คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการกําหนดอัตลักษณ นโยบายและ แผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา  

๒. คณะกรรมการสถานศึกษามีการกํากับ ติดตาม การดําเนินงานตามแผน พัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา  

๓. คณะกรรมการสถานศึกษาเสนอแนวทางและมีสวนรวมในการบริหารจัดการ ดานวิชาการ  
    ดานงบประมาณ ดานบริหารงานบุคคล และดานการบริหารท่ัวไป ของสถานศึกษา  
๔. คณะกรรมการสถานศึกษาเสริมสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน ตลอดจน

ประสานงานกับองคกรท้ังภาครัฐและเอกชน และมีสวนรวมในการ พัฒนาชุมชนและทองถ่ิน  
๕. คณะกรรมการสถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนใหเด็กทุกคนในเขตบริการไดรับ การศึกษาข้ัน

พื้นฐานอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ  
๖. สถานศึกษามีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาอยางนอย ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง และมี

การรายงานผลการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาตอหนวยงาน ตนสังกัดทราบ  
๗. สถานศึกษามีการสํารวจความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาตอผล การดําเนินงาน

ของสถานศึกษา และมีการรายงานสรุปผลความพึงพอใจ ตอหนวยงานตนสังกัดทราบ  
๘. คณะกรรมการสถานศึกษาใหขอเสนอแนะ สงเสริมสนับสนุนในการจัด บรรยากาศ

สภาพแวดลอม กระบวนการเรียนรู แหลงเรียนรู และภูมิปญญา ทองถ่ิน ฯลฯ เพื่อเสริมสราง 
ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ สถานศึกษา 

 



๒๐ 
 

ระดับคุณภาพ 

 

ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ คณะกรรมการสถานศึกษามีการดําเนินการตามประเด็นการพิจารณาครบถวนท้ัง ๘ 

ขอ และมีรองรอยหลักฐานชัดเจน สามารถตรวจสอบได 
๓ คณะกรรมการสถานศึกษามีการดําเนินการตามประเด็นการพิจารณาได ๗ ขอ และมี

รองรอยหลักฐานชัดเจน สามารถตรวจสอบได 
๒ คณะกรรมการสถานศึกษามีการดําเนินการตามประเด็นการพิจารณาได ๖ ขอ และมี

รองรอยหลักฐานชัดเจน สามารถตรวจสอบได 
๑ คณะกรรมการสถานศึกษามีการดําเนินการตามประเด็นการพิจารณาได 

นอยกวา ๖ ขอ และมีรองรอยหลักฐานชัดเจน สามารถตรวจสอบได 
 
 
 

ประเด็นการพิจารณา 
๓.๓ ผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษา 
    ๑. ผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ดังตอไปนี้  

๑) การกําหนดแผนปฏิบัติงาน แผนกลยุทธ ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายของ

สถานศึกษา  

๒) การกําหนดจุดเนนหรือความเช่ียวชาญเฉพาะของสถานศึกษา  

๓) การกําหนดคุณภาพของผูเรียน  

๔) โครงการ กิจกรรมของสถานศึกษา  

๕) การจัดและใชแหลงเรียนรูหรือภูมิปญญาทองถ่ิน  

๖) การเสนอความตองการพัฒนาหรือปรับปรุงดานหลักสูตรสถานศึกษาและ การจัดการ

เรียนรู  

๗) การสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาผูเรียน  

๘) การกํากับ ติดตามระบบการดูชวยเหลือนักเรียน  

      ๒. ความพึงพอใจของผูปกครองและชุมชนตอการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 
 

ระดับคุณภาพ 

 

ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ - ผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในประเด็นการพิจารณาตามขอ ๑ จํานวน ๗-๘ ขอ 

มีรองรอยหลักฐานชัดเจน สามารถตรวจสอบได  
- มีความพึงพอใจตอการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในระดับดีข้ึนไป มากกวา รอยละ 
๘๐ 

๓ - ผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในประเด็นการพิจารณาตามขอ ๑ จํานวน ๕-๖ ขอ 
มีรองรอยหลักฐานชัดเจน สามารถตรวจสอบได  
- มีความพึงพอใจตอการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในระดับดีข้ึนไป มากกวา รอยละ 
๘๐ 

๒ - ผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในประเด็นการพิจารณาตามขอ ๑ จํานวน ๔ ขอ     
มีรองรอยหลักฐานชัดเจน สามารถตรวจสอบได  
- มีความพึงพอใจตอการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในระดับดีข้ึนไป มากกวา รอยละ 
๘๐ 

๑ - ผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในประเด็นการพิจารณาตามขอ ๑ ตํ่ากวา ๔ ขอ     
มีรองรอยหลักฐานชัดเจน สามารถตรวจสอบได หรือ  
- มีความพึงพอใจตอการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในระดับดีข้ึนไป นอยกวา รอยละ 
๘๐ 

 
 
 
 
 

ตัวบงช้ีท่ี ๔ การกํากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 

 

ประเด็นการพิจารณา 
 ๑. สถานศึกษากํากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการ  
              ประจําป      

๒. สถานศึกษามีการวิจัยท่ีสามารถนําไปใชประโยชนได  
๓. การทําวิจัยในช้ันเรียนของครู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 
 

ระดับคุณภาพ 

 

ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ -  สถานศึกษามีแผนงาน/โครงการการนิเทศภายในโรงเรียนท่ีมุงเสริมการพัฒนา 

การจัดการเรียนการสอน ดําเนินการจริงตามกรอบและปฏิทินท่ีกําหนด   
-  มีการประเมิน สรุปผล และรายงานผลการนิเทศภายในทุกภาคเรียน 
-  มีการใชผลการนิเทศมาปรับปรุงการจัดการเรียนรู  
-  ครูรอยละ ๘๐ ข้ึนไปท่ีมีการจัดการเรียนรู ดี ข้ึนเนื่องจากการปรับปรุงตาม
คําแนะนํา (ท้ังรายกลุมและรายคน) 
- สถานศึกษามีการทําวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาท่ีสามารถนําไปใชประโยชนไดและ       
มีการเผยแพรใหกับหนวยงานอื่น 
- ครูรอยละ ๘๐-๑๐๐  มีการทําวิจัยในช้ันเรียน 

๓ -  สถานศึกษามีแผนงาน/โครงการการนิเทศภายในโรงเรียนท่ีมุงเสริมการพัฒนา 
การจัดการเรียนการสอน ดําเนินการจริงตามกรอบและปฏิทินท่ีกําหนด  
-  มีการประเมิน สรุปผล และรายงานผลการนิเทศภายในทุกภาคเรียน  
-  มีการใชผลการนิเทศมาปรับปรุงการจัดการเรียนรู  
-  ครูรอยละ ๗๐- ๗๙ ท่ีมีการจัดการเรียนรูดีข้ึนเนื่องจากการปรับปรุงตามคําแนะนํา 
(ท้ังรายกลุมและรายคน) 
- สถานศึกษามีการทําวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาท่ีสามารถนําไปใชประโยชนได 
- ครูรอยละ ๗๐-๗๙  มีการทําวิจัยในช้ันเรียน 

๒ -  สถานศึกษามีแผนงาน/โครงการการนิเทศภายในโรงเรียนท่ีมุงเสริมการพัฒนา 
การจัดการเรียนการสอน ดําเนินการจริงตามกรอบและปฏิทินท่ีกําหนด  
-  ไมมีการประเมิน สรุปผล และรายงานผลการนิเทศภายในทุกภาคเรียน  
-  มีการใชผลการนิเทศการจัดการเรียนรูจากการแนะนําท่ีไมมีการบันทึกอยางเปน
ทางการ  
-  ครูรอยละ ๖๐-๖๙ ท่ีมีการจัดการเรียนรูดีข้ึนเนื่องจากการปรับปรุงตามคําแนะนํา 
(ท้ังรายกลุมและรายคน) 
- สถานศึกษามีการทําวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาแตยังไมสามารถนํามาใชประโยชนได 
- ครูรอยละ ๖๐-๖๙  มีการทําวิจัยในช้ันเรียน 

๑ -  สถานศึกษามีแผนงาน/โครงการการนิเทศภายในโรงเรียนท่ีมุงเสริมการพัฒนา 
การจัดการเรียนการสอน แตไมไดทําตามแผน  
-  ไมมีการสรุปผล หรือรายงานผลการนิเทศภายในทุกภาคเรียน หรือ  
-  ครูนอยกวารอยละ ๕๙ ท่ีมีการจัดการเรียนรูดีข้ึนเนื่องจากการปรับปรุงตาม
คําแนะนํา (ท้ังรายกลุมและรายคน) 
- สถานศึกษาไมมีการทําวิจัยเกี่ยวกับการศึกษา 
- ครูตํ่ากวารอยละ ๖๐  มีการทําวิจัยในช้ันเรียน 

 
 



๒๓ 
 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
  

ตัวบงช้ีท่ี ๑ การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสรางโอกาสใหผูเรียนทุกคนมีสวนรวม 

 

ประเด็นการพิจารณา 
๑. การมีสวนรวมของผูเรียนในการจัดกระบวนการเรียนการสอน การจัดสภาพแวดลอม บรรยากาศ 
   และกิจกรรม ท่ีสอดคลองกับความสนใจและความถนัด 
๒. ครูจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดฝกทักษะ แสดงออก นาเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเปน ทําเปน            
   รักการอาน และแสวงหาความรูจากส่ือเทคโนโลยีดวยตนเอง 
 

ระดับคุณภาพ 

 

ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ - ผูเรียนทุกคนมีสวนรวมในการวิเคราะหตนเอง กําหนดเนื้อหาสาระ บรรยากาศ 

สภาพแวดลอม ส่ือการเรียนท่ีเอื้อตอการเรียนรู รวมกิจกรรมท่ีสอดคลองกับความ
สนใจและความถนัด ใชกระบวนการวิจัยในการเรียนรูอยางเปนรูปธรรมท้ังระบบและ
ตอเนื่อง 
- ครูจัดกิจกรรมท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนเรียนรูโดยผานกระบวนการคิด ฝกทักษะการ
แสดงออก นําเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเปน ทําเปน รักการอาน แสวงหา
ความรูจากส่ือเทคโนโลยีดวยตนเอง สรุปองคความรูและบูรณาการสาระการเรียนรู
และทักษะดานตางๆ และสามารถนําไปใชในสถานการณตางๆ อยางเปนรูปธรรม
และตอเนื่อง 

๓ - ผูเรียนทุกคนมีสวนรวมในการวิเคราะหตนเอง กําหนดเนื้อหาสาระ บรรยากาศ 
สภาพแวดลอม ส่ือการเรียนท่ีเอื้อตอการเรียนรู รวมกิจกรรมท่ีสอดคลองกับความ
สนใจและความถนัด ใชกระบวนการวิจัยในการเรียนรูอยางเปนรูปธรรมท้ังระบบ 
- ครูจัดกิจกรรมท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนเรียนรูโดยผานกระบวนการคิด ฝกทักษะการ
แสดงออก นําเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเปน ทําเปน รักการอาน แสวงหา
ความรูจากส่ือเทคโนโลยีดวยตนเอง สรุปองคความรูและบูรณาการสาระการเรียนรู
และทักษะดานตาง ๆ และสามารถนําไปใชในสถานการณตางๆ อยางเปนรูปธรรม 

๒ - ผูเรียนทุกคนมีสวนรวมในการวิเคราะหตนเอง กําหนดเนื้อหาสาระ บรรยากาศ 
สภาพแวดลอม ส่ือการเรียนท่ีเอื้อตอการเรียนรู รวมกิจกรรมท่ีสอดคลองกับความ
สนใจและความถนัด อยางเปนรูปธรรม 
- ครูจัดกิจกรรมท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนเรียนรูโดยผานกระบวนการคิด ฝกทักษะการ
แสดงออก นําเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเปน ทําเปน รักการอาน แสวงหา
ความรูจากส่ือเทคโนโลยีดวยตนเอง สรุปองคความรูและบูรณาการสาระการเรียนรู
และทักษะดานตาง ๆ และสามารถนําไปใชในสถานการณตาง ๆ 

๑ - ผูเรียนทุกคนขาดการมีสวนรวมในการวิเคราะหตนเอง กําหนดเนื้อหาสาระ 
บรรยากาศ สภาพแวดลอม ส่ือการเรียนท่ีเอื้อตอการเรียนรู รวมกิจกรรมท่ีสอดคลอง
กับความสนใจและความถนัด 
- ครูไมไดจัดกิจกรรมท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนเรียนรูโดยผานกระบวนการคิด ไมมีการ
ฝกทักษะการแสดงออก นําเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเปน ทําเปน รักการ
อาน แสวงหาความรูจากส่ือเทคโนโลยีดวยตนเอง สรุปองคความรูและไมมีการบูรณา
การสาระการเรียนรูและทักษะดานตางๆ แกผูเรียน 



๒๔ 
 

ตัวบงช้ีท่ี ๒ การจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและทองถ่ิน 

 

ประเด็นการพิจารณา 
๑. ครูจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ินในการจัดการเรียนการสอน                 
๒. ผูเรียนมีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับเขตพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษ 
๓. ผูเรียนมีคานิยมเชิงบวกในการเรียนสายอาชีพ 
๔. ผูเรียนหลักสูตรทวิศึกษามีความรู ทักษะและเจตคติท่ีดีตอการประกอบอาชีพในเขตพัฒนา 
    เศรษฐกิจพิเศษ 
 

ระดับคุณภาพ 

 

ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ ครูสํารวจ รวบรวมขอมูล และนําบริบทภูมิปญญาทองถ่ิน แหลงเรียนรูและชุมชนมา

บูรณาการในการจัดการเรียนรูอยางเหมาะสมและสอดคลองกับเนื้อหาและรูปแบบ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู เพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดเชียงราย 
อยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง 

๓ ครูสํารวจ รวบรวมขอมูล และนําบริบท ภูมิปญญาทองถ่ิน แหลงเรียนรูและชุมชนมา
บูรณาการในการจัดการเรียนรูอยางเหมาะสม และสอดคลองกับเนื้อหาและรูปแบบ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู เพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดเชียงราย
อยางมีประสิทธิภาพ 

๒ ครูสํารวจ รวบรวมขอมูล และนําบริบท ภูมิปญญาทองถ่ิน แหลงเรียนรูและชุมชนมา
บูรณาการในการจัดการเรียนรูอยางเหมาะสม และสอดคลองกับเนื้อหาและรูปแบบ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู เพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดเชียงราย 

๑ ครูสํารวจ รวบรวมขอมูล และนําบริบท ภูมิปญญาทองถ่ิน แหลงเรียนรูและชุมชนมา
บูรณาการในการจัดการเรียนรู ไมสอดคลองกับเนื้อหาและรูปแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนรูเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดเชียงราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 
 

ตัวบงช้ีท่ี ๓ การตรวจสอบและประเมินความรูความเขาใจของผูเรียนอยางเปนระบบ และ                  
มีประสิทธิภาพ 

 

ประเด็นการพิจารณา 
๑. ครูใชเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเปาหมาย และการจัดการเรียนการสอน  
๒. ครูใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนและผูเรียนนาไปใชพัฒนาตนเอง 

 

ระดับคุณภาพ 

 

ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ ครูพัฒนาและใชเครื่องมือวัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย สอดคลองกับเปาหมาย 

มาตรฐานและตัวช้ีวัด  มีข้ันตอนตรวจสอบและประเมินอยางเปนระบบ มีการ
ประเมินตามสภาพจริง เปดโอกาสใหผูเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการวัด
และประเมินผล ใหขอมูลยอนกลับและผูเรียนนําไปใชในการพัฒนาตนเอง อยางเปน
รูปธรรมและตอเนื่อง 

๓ ครูพัฒนาและใชเครื่องมือวัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย สอดคลองกับเปาหมาย 
มาตรฐานและตัวช้ีวัด  มีข้ันตอนตรวจสอบและประเมินอยางเปนระบบ มีการ
ประเมินตามสภาพจริง เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการวัดและประเมินผล ให
ขอมูลยอนกลับและผูเรียนนําไปใชในการพัฒนาตนเอง อยางเปนรูปธรรม 

๒ ครูพัฒนาและใชเครื่องมือวัดและประเมินผลท่ีสอดคลองกับเปาหมาย มาตรฐานและ
ตัวช้ีวัด  มีข้ันตอนตรวจสอบและประเมิน มีการประเมินตามสภาพจริง ผูเรียนไมมี
สวนรวมในการวัดและประเมินผล ใหขอมูลยอนกลับและผูเรียนนําไปใชในการ
พัฒนาตนเอง อยางเปนรูปธรรม 

๑ ครูไมมีการพัฒนาและใชเครื่องมือวัดและประเมินผลท่ีสอดคลองกับมาตรฐานและ
ตัวช้ีวัด มีข้ันตอนตรวจสอบและประเมิน ไมมีการประเมินตามสภาพจริง ผูเรียนไมมี
สวนรวมในการวัดและประเมินผล ไมใหขอมูลยอนกลับและผูเรียนนําไปใชในการ
พัฒนาตนเอง อยางเปนรูปธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 
 

มาตรฐานท่ี ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล 
 

ตัวช้ีวัดท่ี ๑ การใชระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา        
ใหดียิ่งข้ึน 

 

ประเด็นการพิจารณา 
๑. สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ีสงผลตอคุณภาพผูเรียนอยางเปน 

รูปธรรม มีข้ันตอนอยางชัดเจน และมีความเปนไปไดในการปฏิบัติ  
๒. ผูเกี่ยวของทุกฝายใหความรวมมือในการวางระบบและดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษา    
๓. พอแม ผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ทองถ่ิน และผูมีสวนเกี่ยวของมีความมั่นใจ

ตอระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา  
 

ระดับคุณภาพ 

 

ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ - สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ีสงผลตอ

คุณภาพผูเรียนอยางเปนรูปธรรม มีข้ันตอนอยางชัดเจนและมีความเปนไปไดในการ
ปฏิบัติ 
- ผูเกี่ยวของทุกฝายใหความรวมมือในการวางระบบและดําเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาเปนอยางดี 
- พอแม ผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ทองถ่ิน และผูมีสวนเกี่ยวของ
มีความมั่นใจตอระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง 

๓ - สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ีสงผลตอ
คุณภาพผูเรียนอยางเปนรูปธรรม มีความเปนไปไดในการปฏิบัติแตขาดความชัดเจน 
- ผูเกี่ยวของทุกฝายใหความรวมมือในการวางระบบและดําเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 
- พอแม ผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ทองถ่ิน และผูมีสวนเกี่ยวของ
มีความมั่นใจตอระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา 

๒ - สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ีสงผลตอ
คุณภาพผูเรียนอยางเปนรูปธรรม 
- ผูเกี่ยวของใหความรวมมือในการวางระบบและดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา 
- พอแม ผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ทองถ่ิน และผูมีสวนเกี่ยวของ
คอนขางมั่นใจตอระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา 

๑ - สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ีไมสงผลตอ
คุณภาพผูเรียน ไมเปนรูปธรรม ขาดความชัดเจน และไมมีความเปนไปไดในการ
ปฏิบัติ 
- ผูเกี่ยวของไมใหความรวมมือในการวางระบบและดําเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 
- พอแม ผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ทองถ่ิน และผูมีสวนเกี่ยวของ
ไมมีความมั่นใจตอระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา 

 



๒๗ 
 

คณะผูจัดทํา 
 

   1. นายบุญเทพ  พิศวง  ประธานกรรมการ 
   2. สิบเอกจรญั  สุทธาพจน รองประธานกรรมการ 
   3. นางอสมาภรณ อักษร  กรรมการ 
   4. วาท่ี ร.ต.คธาวุธ ใจจุมปา  กรรมการ 
   5. นายธวัชชัย  อุนกาศ  กรรมการ 

6. นายปรเมษฐ  อินเขียว  กรรมการ 
7. นางรุงสุรีย        ชางปรุง  กรรมการ 
8. นางภัทรียา  ชาวดร  กรรมการ 
9. นายชาติชาย  ไตรพิริยะ กรรมการ 

              10. นางเพ็ญศร ี  กันแกว  กรรมการ 
   11. นายกฤษณ  ณ ลําปาง กรรมการ 

12. นางศรีสุนีย  กันทาเดช กรรมการ 
   13. นายมนัส  ทองคํา  กรรมการ 
   14. นายอรรณพ  คํามีสวาง กรรมการ 
   15. นายพูนศักด์ิ  สุธีชัย  กรรมการ 

16. นางนิภาวรรณ วิชัย  กรรมการ 
   17. นางวิภา  กันสีเวียง กรรมการ 
   16. นางสาวดารุณี เช้ือเจ็ดตน กรรมการ 
   17. นางสาวพริม้เพรา พฤกษมาศ กรรมการ 
   18. นายอนุชิต  โปราหา  กรรมการ 
   19. นางสาวนภสวรรณ พันพิงค  กรรมการ 
   20. นางยลรว ี  อินตะ  กรรมการ 
   21. นางนันทพร  แซหวาง  กรรมการ 

22. นายทัตเทพ  จงอมรรัตน กรรมการ 
   23. นางศุทธินี  ไชยรินทร กรรมการ 
   24. นางสาวศิรประภา บัวคอม  กรรมการ 
   25. นายนิมิตร  ไตรบุญรักษ กรรมการ 
   26. นายเกรียงไกร อภิธนัง  กรรมการ 
   27. นางสีนีนาฎ  ชัยเขต  กรรมการ 
   28. นางสาวจินตนา รัตนชัย  กรรมการ 
   29. นางสมศรี  สวัสดี  กรรมการ 
   30. นางกิ่งกาญจน ใจจุมปา  กรรมการ 

31. นางมยุรัตน  ตาใจ  กรรมการ 
32. นางสาวสิริพักตร แจงไพร  กรรมการ 
33. นางสายบัว  วรภ ู  กรรมการ  

   34. นายรว ี  คิดอาน  กรรมการ   



๒๘ 
 

35. นายอนุกูล  วังเวียงทอง กรรมการ 
36. นายพงศสุธี  เลศักด์ิ  กรรมการ 
37. นายจักรินทร  ชาวดร  กรรมการ 
38. นางสาวอารีรัตน เช้ืออวน  กรรมการ 

   39. นางสุวภัทร  ดวงแดง  กรรมการ 
40. นางสายรุง  รักษาดี  กรรมการ 
41. นางชนัญชิดา จิตตปรีดี กรรมการ 
42. นางปติญา  สุวรรณรังษี  กรรมการ 
43. นายนิวัฒน  ผานวัฒนภักดี กรรมการ 

   44. นายณัฐกร  ทูลศิริ  กรรมการ 
   45. นายธีรยุทธ  มาถา  กรรมการ 
   46. นางรัตตินันท ทูลศิริ  กรรมการ 

47. นางนิติกานต  ฟองวาริน กรรมการ 
48. นายสาธิต  อิงอาน  กรรมการ 
49. นางสาววิภา  ชัยนา  กรรมการ 
50. นายธิชพล  ปนแกว  กรรมการ 
51. นางอลิศลา  ริยะสาร  กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 
 

 

 

 

 

คูมือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 
 
 
 

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
 

 

 

 

 

 

 

 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

กระทรวงศึกษาธิการ 

 


