
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนสตูลวิทยา 
เรื่อง  การก าหนดมาตรฐาน และค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
................................ 

   โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.  2561 นโยบาย
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทย และการศึกษาไทย
ในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมิน  และการประกันคุณภาพทั้งภายใน และภายนอกของทุก
ระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษา        ขั้น
พ้ืนฐาน เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบกับประกาศ
ของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับ
ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 โรงเรียนสตูลวิทยาและปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
จากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครองและประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกัน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การประเมินคุณภาพภายใน
และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในการประชุม ครั้ง
ที่   ๓  /256๕   เมื่อวันที่  ๒๕  กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสตูลวิทยามีคุณภาพและมาตรฐาน  จึงได้ก าหนดค่า
เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี้   

ประกาศ ณ วันที่    ๒๕  กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 
      
 
 

  (นายอรุณ      โต๊ะหวันหลง) 
                                    ผู้อานวยการโรงเรียนสตูลวิทยา 

 

 

        (นายอดินันท์     ปากบารา) 
                        ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสตูลวิทยา 

 
 



แนบท้ายประกาศโรงเรียนสตูลวิทยา 
เรื่อง  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ระดับคุณภาพ 
256๕ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  ดีเลิศ 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

1 มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ดีเลิศ 
2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
ยอดเยี่ยม 

 
3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดีเลิศ 
4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ยอดเยี่ยม 
5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ 
6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ดีเลิศ 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  ยอดเยี่ยม 
2 ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย ยอดเยี่ยม 
3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ยอดเยี่ยม 
4 สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  ยอดเยี่ยม 
2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 
3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร

สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ยอดเยี่ยม 

4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม 
5 จดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี

คุณภาพ 
ยอดเยี่ยม 

6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 
1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
ดีเลิศ 

 
2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม 
3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม 
4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ

จัดการเรียนรู้ 
ยอดเยี่ยม 

สรุปรวม ดีเลิศ 



เกณฑ์การประเมินมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสตูลวิทยา 

ประเด็นพิจารณา/
ตัวช้ีวัด 

 
ค าอธิบาย 

 
ร่องรอย/ข้อมูล/หลักฐาน 

ค่า
เป้าหมาย 

เกณฑ์การประเมิน 
ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี พอใช้ ก าลังพัฒนา 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ดีเลิศ      

1. นักเรียนมี
ความสามารถในการ
อ่าน เขียน การ
สื่อสาร และการคิด
ค านวณ สูงกว่า
เป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด 

นักเรียนมีทักษะในการ
อ่าน เขียน การสื่อสาร 
และการคิดค านวณ
ร้อยละ 60 ตามเกณฑ์
ที่โรงเรียนก าหนด 

1. ผลการประเมินการอ่าน คิด 
วิเคราะห์ 
2. ผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
3. ค่ายวิชาการ (อังกฤษ มลายู) 
4. กิจกรรมวันภาษาไทย 
5.กิจกรรมตามโครงการอ่ืนๆ 

ดีเลิศ มีจ านวน
นักเรียนผ่าน
ตามเกณฑ์
มากกว่า 
ร้อยละ 65 

มีจ านวน
นักเรียนผ่าน
ตามเกณฑ์ 
ร้อยละ 60-
65 

มีจ านวน
นักเรียนผ่าน
ตามเกณฑ์ 
ร้อยละ 55-
59 

มีจ านวน
นักเรียนผ่าน
ตามเกณฑ์ 
ร้อยละ 50-
54 

มีจ านวน
นักเรียนผ่าน
ตามเกณฑ์ 
น้อยกว่า 
ร้อยละ 50 

2. นักเรียนมี
ความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นโดยใช้
เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ และ
แก้ปัญหาได้ สูงกว่า
เป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด 

นักเรียนมี
ความสามารถในการ
คิด จ าแนก แยกแยะ 
ใคร่ครวญไตร่ตรอง 
พิจารณาอย่าง
รอบคอบ โดยใช้
เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจมีการอภิปราย
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา
อย่างมีเหตุผล 
ร้อยละ 60 ตามเกณฑ์
ที่โรงเรียนก าหนด 

1. ผลการประเมินการอ่าน คิด 
วิเคราะห์ 
2. กิจกรรมการเรียนการสอน
รายวิชา IS 
3. กิจกรรมการเรียนการสอน 
STEM 
4. โครงงานคุณธรรม 
5. กิจกรรมลดเวลาเรียน  
เพ่ิมเวลารู้ 
6. กิจกรรมชุมนุม 
7. โครงงานวิทยาศาสตร์ 
8. กิจกรรมตามโครงการอ่ืนๆ 
 

ยอดเยี่ยม มีจ านวน
นักเรียนผ่าน
ตามเกณฑ์ 
มากกว่า 
ร้อยละ 65 

มีจ านวน
นักเรียนผ่าน
ตามเกณฑ์
ร้อยละ 60-
65 

มีจ านวน
นักเรียนผ่าน
ตามเกณฑ์
ร้อยละ 55-
59 

มีจ านวน
นักเรียนผ่าน
ตามเกณฑ์
ร้อยละ 50--
54 

มีจ านวน
นักเรียนผ่าน
ตามเกณฑ์
น้อยกว่า 
ร้อยละ 50 



ประเด็นพิจารณา/
ตัวช้ีวัด 

 
ค าอธิบาย 

 
ร่องรอย/ข้อมูล/หลักฐาน 

ค่า
เป้าหมาย 

เกณฑ์การประเมิน 
ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี พอใช้ ก าลังพัฒนา 

3. นักเรียนมี
ความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม มี
การน าไปใช้และ
เผยแพร่ 

นักเรียนมี
ความสามารถในการ
รวบรวมความรู้ได้ด้วย
ตนเองและการท างาน
เป็นทีม เชื่อมโยงองค์
ความรู้ และ
ประสบการณ์ในการ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ
อาจเป็นแนวคิด 
โครงการ โครงงาน 
ชิ้นงาน ผลผลิต 
ร้อยละ 60 ตามเกณฑ์
ที่โรงเรียนก าหนด 

1 ผลสัมฤทธิ์รายวิชากลุ่มสาระ
การงานอาชีพ 
2. โครงงานวิทยาศาสตร์ 
3. กิจกรรมการเรียนการสอน
รายวิชา IS 
4. กิจกรรมการเรียนการสอน 
STEM 
5. กิจกรรมชุมนุม 

ดีเลิศ มีจ านวน
นักเรียนผ่าน
ตามเกณฑ์
มากกว่า 
ร้อยละ 65 

มีจ านวน
นักเรียนผ่าน
ตามเกณฑ์ 
ร้อยละ 60-
65 

มีจ านวน
นักเรียนผ่าน
ตามเกณฑ์ 
ร้อยละ 55-
59 

มีจ านวน
นักเรียนผ่าน
ตามเกณฑ์ 
ร้อยละ 50-
54 

มีจ านวน
นักเรียนผ่าน
ตามเกณฑ์
น้อยกว่า 
ร้อยละ 50 

4. นักเรียนมี
ความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการ
สื่อสารเพ่ือพัฒนา
ตนเองและสังคม ใน
ด้านการเรียนรู้ การ
สื่อสาร การท างาน
อย่างสร้างสรรค์และ
มีคุณธรรม 
 
 

นักเรียนมี
ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารเพ่ือ
พัฒนาตนเองและ
สังคม ในด้านการ
เรียนรู้ การสื่อสาร 
การท างานอย่าง
สร้างสรรค์และมี
คุณธรรม ร้อยละ 60 
ตามเกณฑ์ที่โรงเรียน
ก าหนด 

1. ผลสัมฤทธิ์รายวิชา
คอมพิวเตอร์ 
2 ผลสัมฤทธิ์รายวิชาหน้าที่
พลเมือง 
3. กิจกรรมชุมนุม 
4. ผลการเข้าร่วมการแข่งขัน
รายการต่างๆ 
 
 

ยอดเยี่ยม มีจ านวน
นักเรียนผ่าน
ตามเกณฑ์
มากกว่า 
ร้อยละ 65 

มีจ านวน
นักเรียนผ่าน
ตามเกณฑ์ 
ร้อยละ 60-
65 

มีจ านวน
นักเรียนผ่าน
ตามเกณฑ์ 
ร้อยละ 55-
59 

มีจ านวน
นักเรียนผ่าน
ตามเกณฑ์ 
ร้อยละ 50-
54 

มีจ านวน
นักเรียนผ่าน
ตามเกณฑ์
น้อยกว่า 
ร้อยละ 50 



ประเด็นพิจารณา/
ตัวช้ีวัด 

 
ค าอธิบาย 

 
ร่องรอย/ข้อมูล/หลักฐาน 

ค่า
เป้าหมาย 

เกณฑ์การประเมิน 
ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี พอใช้ ก าลังพัฒนา 

5. นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

นักเรียนบรรลุและมี
ความก้าวหน้าในการ
เรียนรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษาจาก
พ้ืนฐานเดิมในการ
เรียนรู้ ความเข้าใจ 
ทักษะกระบวนการต่าง 
ๆ ร้อยละ 60 ในทุก
รายวิชา 
รวมทั้งมีความก้าวหน้า
ในผลการทดสอบ
ระดับชาติ หรือผลการ
ทดสอบอ่ืนๆ 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2. ผลสอบ O-net 
3. ผลสอบ Pre O-net 
4. ผลสอบ PISA 
5. ผลสอบมาตรฐานกลาง สพฐ. 

ดีเลิศ มีจ านวน
นักเรียนผ่าน
ตามเกณฑ์
มากกว่า 
ร้อยละ 65 

มีจ านวน
นักเรียนผ่าน
ตามเกณฑ์ 
ร้อยละ 60-
65 

มีจ านวน
นักเรียนผ่าน
ตามเกณฑ์ 
ร้อยละ 55-
59 

มีจ านวน
นักเรียนผ่าน
ตามเกณฑ์ 
ร้อยละ 50-
54 

มีจ านวน
นักเรียนผ่าน
ตามเกณฑ์
น้อยกว่า 
ร้อยละ 50 

6. นักเรียนมีความรู้ 
ทักษะพ้ืนฐาน และ
เจตคติที่ดีพร้อมที่จะ
ศึกษาต่อในระดับชั้น
ที่สูงขึ้น และการ
ท างานหรืองานอาชีพ 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนมีความรู้ 
ทักษะพ้ืนฐาน และเจต
คติท่ีดีพร้อมที่จะศึกษา
ต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น 
และการท างานหรือ
งานอาชีพ ร้อยละ 60 
ตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียน
ก าหนด 

1. กิจกรรมแนะแนว 
2. กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิม
เวลารู้ 
3. กิจกรรมชุมนุม 
4. กิจกรรมตามโครงการอ่ืนๆ 
 

ดีเลิศ มีจ านวน
นักเรียนผ่าน
ตามเกณฑ์
มากกว่า 
ร้อยละ 65 
 
 
 
 
 
 

มีจ านวน
นักเรียนผ่าน
ตามเกณฑ์ 
ร้อยละ 60-
65 

มีจ านวน
นักเรียนผ่าน
ตามเกณฑ์ 
ร้อยละ 55-
59 

มีจ านวน
นักเรียนผ่าน
ตามเกณฑ์ 
ร้อยละ 50-
54 

มีจ านวน
นักเรียนผ่าน
ตามเกณฑ์
น้อยกว่า 
ร้อยละ 50 



ประเด็นพิจารณา/
ตัวช้ีวัด 

 
ค าอธิบาย 

 
ร่องรอย/ข้อมูล/หลักฐาน 

ค่า
เป้าหมาย 

เกณฑ์การประเมิน 
ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี พอใช้ ก าลังพัฒนา 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
1. นักเรียนมี
คุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ี
โรงเรียนก าหนด และ
เป็นแบบอย่างที่ดีได้ 

นักเรียนมีพฤติกรรม
เป็นผู้ที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม เคารพใน
กติกา มีค่านิยมและ
จิตส านึกตามที่ตรง
เรียนก าหนด โดยไม่ขัด
กับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของ
สังคม ร้อยละ 80 ตาม
เกณฑ์ที่โรงเรียน
ก าหนด 

1. ผลการประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 
2. บริหารกิจการนักเรียน 
-แบบประเมิน 
-แบบบันทึกพฤติกรรม 

ยอดเยี่ยม มีจ านวน
นักเรียนผ่าน
ตามเกณฑ์
มากกว่า 
ร้อยละ 65 

มีจ านวน
นักเรียนผ่าน
ตามเกณฑ์ 
ร้อยละ 60-
65 

มีจ านวน
นักเรียนผ่าน
ตามเกณฑ์ 
ร้อยละ 55-
59 

มีจ านวน
นักเรียนผ่าน
ตามเกณฑ์ 
ร้อยละ 50-
54 

มีจ านวน
นักเรียนผ่าน
ตามเกณฑ์
น้อยกว่า 
ร้อยละ 50 

2. นักเรียนความ
ภูมิใจในท้องถิ่น และ
เห็นคุณค่าในความ
เป็นไทย มีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญาไทย 

นักเรียนความภูมิใจใน
ท้องถิ่น และเห็น
คุณค่าในความเป็นไทย 
มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาไทย ร้อยละ 80 
ตามเกณฑ์ที่โรงเรียน
ก าหนด 
 
 

1. ผลการประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 
3. กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
4. กิจกรรมชุมนุม 
5. ผลการประเมินรายวิชาว่าว
สตูล 
6.โครงการคาระธรรม 
7.กิจกรรมตามโครงการอ่ืนๆ 
 
 
 
 

ยอดเยี่ยม มีจ านวน
นักเรียนผ่าน
ตามเกณฑ์
มากกว่า 
ร้อยละ 65 

มีจ านวน
นักเรียนผ่าน
ตามเกณฑ์ 
ร้อยละ 60-
65 

มีจ านวน
นักเรียนผ่าน
ตามเกณฑ์ 
ร้อยละ 55-
59 

มีจ านวน
นักเรียนผ่าน
ตามเกณฑ์ 
ร้อยละ 50-
54 

มีจ านวน
นักเรียนผ่าน
ตามเกณฑ์
น้อยกว่า 
ร้อยละ 50 



ประเด็นพิจารณา/
ตัวช้ีวัด 

 
ค าอธิบาย 

 
ร่องรอย/ข้อมูล/หลักฐาน 

ค่า
เป้าหมาย 

เกณฑ์การประเมิน 
ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี พอใช้ ก าลังพัฒนา 

3. นักเรียนสามารถ
และยอมที่จะอยู่
ร่วมกันบนความ
แตกต่างและ
หลากหลาย 

นักเรียนยอมรับและ
อยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 
เพศ วัย เชื้อชาติ 
ศาสนา ภาษา 
วัฒนธรรม ประเพณี 
ร้อยละ 80 ตามเกณฑ์
ที่โรงเรียนก าหนด 

1. กิจกรรมจริยธรรม 
2. ผลการประเมินรายวิชาหน้าที่
พลเมือง 
3. กิจกรรมชุมนุม 
4. กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี/
บ าเพ็ญประโยชน์ 
5.กิจกรรมกีฬาสี 
6.กิจกรรมโฮมรูม 
7.กิจกรรมตามโครงการอ่ืนๆ 

ยอดเยี่ยม มีจ านวน
นักเรียนผ่าน
ตามเกณฑ์
มากกว่า 
ร้อยละ 65 

มีจ านวน
นักเรยีนผ่าน
ตามเกณฑ์ 
ร้อยละ 60-
65 

มีจ านวน
นักเรียนผ่าน
ตามเกณฑ์ 
ร้อยละ 55-
59 

มีจ านวน
นักเรียนผ่าน
ตามเกณฑ์ 
ร้อยละ 50-
54 

มีจ านวน
นักเรียนผ่าน
ตามเกณฑ์
น้อยกว่า 
ร้อยละ 50 

4. นักเรียนมีสุข
ภาวะทางร่างกาย 
และจิตสังคม 

นักเรียนมีการรักษา
สุขภาพกาย 
สุขภาพจิต อารมณ์
และสังคม และ
แสดงออกอย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วง
วัย สามารถอยู่ร่วมกับ
คนอ่ืนอย่างมีความสุข 
เข้าใจผู้อ่ืน ไม่มีความ
ขัดแย้งกับผู้อ่ืน 
ร้อยละ 80 ตามเกณฑ์
ที่โรงเรียนก าหนด 
 
 
 

-แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน 
-เกณฑ์การประเมินสุขภาพ
นักเรียน 
-สรุปแบบประเมินนักเรียนเป็น
รายบุคคล 
-กิจกรรมโฮมรูม 
-กิจกรรมแนะแนว 

ยอดเยี่ยม มีจ านวน
นักเรียนผ่าน
ตามเกณฑ์
มากกว่า 
ร้อยละ 65 

มีจ านวน
นักเรียนผ่าน
ตามเกณฑ์ 
ร้อยละ 60-
65 

มีจ านวน
นักเรียนผ่าน
ตามเกณฑ์ 
ร้อยละ 55-
59 

มีจ านวน
นักเรียนผ่าน
ตามเกณฑ์ 
ร้อยละ 50-
54 

มีจ านวน
นักเรียนผ่าน
ตามเกณฑ์
น้อยกว่า 
ร้อยละ 50 



มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม  
ประเด็นพิจารณา/

ตัวช้ีวัด 
 

ค าอธิบาย 
 

ร่องรอย/ข้อมูล/หลักฐาน 
ค่า

เป้าหมาย 
เกณฑ์การประเมิน 

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี พอใช้ ก าลังพัฒนา 
1.โรงเรียน มี
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจ ที่
โรงเรียนก าหนด
ชัดเจน สอดคล้องกับ
บริบทของโรงเรียน 
ความต้องการชุมชน 
นโยบายรัฐบาล 
แผนการศึกษา
แห่งชาติ ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

โรงเรียน ก าหนด
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจไว้อย่าง
ชัดเจน สอดคล้องกับ
บริบทของโรงเรียน 
ความต้องการชุมชน 
ท้องถิ่น  วัตถุประสงค์
ของแผนการศึกษา
แห่งชาติ นโยบาย
รัฐบาลและของต้น 
สังกัด  รวมทั้งทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง 

-แผนกลยุทธ์ 
-แผนปฏิบัติการ 
-เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
-บันทึกการประชุม 
 

ยอดเยี่ยม มี
กระบวนการ
ในการ
ปฏิบัติงานที่
ชัดเจน 
น าไปสู่การ
ปฏิบัติ มีการ
ประเมิน
ระบบ และมี
การ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากการ
เรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง และ
เชื่อมโยง 
กับระบบอ่ืน 
ๆ เป็นอย่าง
ดี 
 
 
 
 

มี
กระบวนการ
ในการ
ปฏิบัติงานที่
ชัดเจน 
น าไปสู่การ
ปฏิบัติ  
มีการ
ประเมิน
ระบบ และมี
การปรับปรุง 
พัฒนา
กระบวนการ
จากการ
เรียนรู้/
ปรับปรุง
อย่าง
ต่อเนื่อง 
 

มี
กระบวนการ
ในการ
ปฏิบัติงานที่
ชัดเจน 
น าไปสู่การ
ปฏิบัติ  
และมีการ
ประเมิน/
ปรับปรุง 
ระบบเป็น
ระยะ ๆ 

มี
กระบวนการ
ในการ
ปฏิบัติงานที่
ชัดเจน และ
น าไปสู่การ
ปฏิบัติ 
 

กระบวนการ
ในการ
ปฏิบัติงานที่
ไม่ชัดเจน 
หรือชัดเจน  
แต่ยังไม่
น าไปสู่การ
ปฏิบัติ 
 



ประเด็นพิจารณา/
ตัวช้ีวัด 

 
ค าอธิบาย 

 
ร่องรอย/ข้อมูล/หลักฐาน 

ค่า
เป้าหมาย 

เกณฑ์การประเมิน 
ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี พอใช้ ก าลังพัฒนา 

2.โรงเรียนมีระบบ
บริหารจัดการ
คุณภาพของ
สถานศึกษาท่ีชัดเจน 
มีประสิทธิภาพ โดย
ความร่วมมือของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี
การน าข้อมูลมาใช้ใน
การปรับปรุง พัฒนา
งานอย่างต่อเนื่อง 
และเป็นแบบอย่างได้ 

โรงเรียนสามารถ
บริหารจัดการคุณภาพ 
ของสถานศึกษาอย่าง
เป็นระบบ ทั้งในส่วน
การวางแผนพัฒนา
คุณภาพการจัก
การศึกษา การน าแผน
ไปปฏิบัติเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา มี
การติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลปรับปรุง
และพัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง มีการบริหาร
อัตราก าลัง ทรัพยากร
ทางการศึกษาและ
ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน มีระบบนิเทศ
ภายใน การน าข้อมูล
มาใช้ในการพัฒนา 
บุคลากรและผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วมการวางแผน 
ปรับปรุงและพัฒนา
และร่วมรับผิดชอบต่อ
ผลการจัดการศึกษา 

-รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
-การนิเทศติดตาม 
-แบบสรุปการพัฒนาบุคลากร 
-ระบบดูแลช่วยเหลือ 

ยอดเยี่ยม มี
กระบวนการ
ในการ
ปฏิบัติงานที่
ชัดเจน 
น าไปสู่การ
ปฏิบัติ มีการ
ประเมิน
ระบบ และมี
การ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากการ
เรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง และ
เชื่อมโยงกับ
ระบบอ่ืน ๆ 
เป็นอย่างดี 

มี
กระบวนการ
ในการ
ปฏิบัติงานที่
ชัดเจน 
น าไปสู่การ
ปฏิบัติ  
มีการ
ประเมิน
ระบบ และมี
การปรับปรุง  
พัฒนา
กระบวนการ
จากการ
เรียนรู้/
ปรับปรุง
อย่าง
ต่อเนื่อง 

 

มี
กระบวนการ
ในการ
ปฏิบัติงานที่
ชัดเจน 
น าไปสู่การ
ปฏิบัติ  
และมีการ
ประเมิน/
ปรับปรุง
ระบบเป็น
ระยะ ๆ 
 

มี
กระบวนการ
ในการ
ปฏิบัติงานที่
ชัดเจน และ
น าไปสู่การ
ปฏิบัติ 

 

มี
กระบวนการ
ในการ
ปฏิบัติงานที่
ไม่ชัดเจน 
หรือชัดเจน  
แต่ยังไม่
น าไปสู่การ
ปฏิบัติ 
 



ประเด็นพิจารณา/
ตัวชี้วัด 

 
ค าอธิบาย 

 
ร่องรอย/ข้อมูล/หลักฐาน 

ค่า
เป้าหมาย 

เกณฑ์การประเมิน 
ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี พอใช้ ก าลังพัฒนา 

3.โรงเรียน
ด าเนินงานพัฒนา
วิชาการท่ีเน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย
เชื่อมโยงกับชีวิตจริง 
และเป็นแบบอย่างได้ 

โรงเรียนบริหารจัดการ
ด้านวิชาการท้ังด้าน
พัฒนาหลักสูตร 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
ที่เน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้านเชื่อมโยงวิถี
ชีวิตจริง และ
ครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย หมาย
รวมถึง การจัดการ
เรียนการสอนของกลุ่ม
ที่เรียนแบบควบรวม
หรือกลุ่มที่เรียน
ร่วมกัน 
 

1. โครงการพฒันาและปรับปรุง
หลักสูตร 
2. กิจกรรมชุมนุม 
3. กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี/
บ าเพ็ญประโยชน์  
4.ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์(ม.
ต้น,ม.ปลาย) 
5.ห้องเรียนภาษาอังกฤษ,จีน,
เกาหลี,มลายู 
6.ห้องเรียนศิลปะ-ดนตรี,ศิลปะ-
คอมพิวเตอร์  
7.การเรียนการสอนแบบ EIS 

ยอดเยี่ยม มี
กระบวนการ
ในการ
ปฏิบัติงานที่
ชัดเจน 
น าไปสู่การ
ปฏิบัติ มีการ
ประเมิน
ระบบ และมี
การ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากการ
เรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง และ
เชื่อมโยงกับ
ระบบอ่ืน ๆ 
เป็นอย่างดี 
 
 
 
 
 
 

มี
กระบวนการ
ในการ
ปฏิบัติงานที่
ชัดเจน 
น าไปสู่การ
ปฏิบัติ มีการ
ประเมิน
ระบบ และมี
การปรับปรุง  
พัฒนา
กระบวนการ
จากการ
เรียนรู้/
ปรับปรุง
อย่าง
ต่อเนื่อง 
 

มี
กระบวนการ
ในการ
ปฏิบัติงานที่
ชัดเจน 
น าไปสู่การ
ปฏิบัติ และมี
การ
ประเมิน/
ปรับปรุง
ระบบเป็น
ระยะ ๆ 
 

มี
กระบวนการ
ในการ
ปฏิบัติงานที่
ชัดเจน และ 
น าไปสู่การ
ปฏิบัติ 
 

มี
กระบวนการ
ในการ
ปฏิบัติงานที่ 
ไม่ชัดเจน 
หรือชัดเจน  
แต่ยังไม่
น าไปสู่การ
ปฏิบัติ 
 



ประเด็นพิจารณา/
ตัวชี้วัด 

 
ค าอธิบาย 

 
ร่องรอย/ข้อมูล/หลักฐาน 

ค่า
เป้าหมาย 

เกณฑ์การประเมิน 
ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี พอใช้ ก าลังพัฒนา 

4. พัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
ตรงตามความ
ต้องการของครูและ
สถานศึกษา และจัด
ให้มีชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาการเพ่ือ
พัฒนางาน 

โรงเรียนส่งเสริม 
สนับสนุน พัฒนาครู 
บุคลากร ให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
และจัดให้มีชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้
ในการพัฒนางานและ
การเรียนรู้ของผู้เรียน 

1. แผนการจัดการเรียนรู้ 
2. บันทึกหลังสอน 
3. วิจัยในชั้นเรียน 

 

ยอดเยี่ยม มี
กระบวนการ
ในการ
ปฏิบัติงานที่
ชัดเจน 
น าไปสู่การ
ปฏิบัติ มีการ
ประเมิน
ระบบ และมี
การ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากการ
เรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง และ
เชื่อมโยงกับ
ระบบอ่ืน ๆ 
เป็นอย่างดี 
 
 
 
 
 
 

มี
กระบวนการ
ในการ
ปฏิบัติงานที่
ชัดเจน 
น าไปสู่การ
ปฏิบัติ  
มีการ
ประเมิน
ระบบ และมี
การปรับปรุง  
พัฒนา
กระบวนการ
จากการ
เรียนรู้/
ปรับปรุง
อย่าง
ต่อเนื่อง 

 

มี
กระบวนการ
ในการ
ปฏิบัติงานที่
ชัดเจน 
น าไปสู่การ
ปฏิบัติ  
และมีการ
ประเมิน/
ปรับปรุง
ระบบเป็น
ระยะ ๆ 
 

มี
กระบวนการ
ในการ
ปฏิบัติงานที่
ชัดเจน และ
น าไปสู่การ
ปฏิบัติ 

 

มี
กระบวนการ
ในการ
ปฏิบัติงานที่
ไม่ชัดเจน 
หรือชัดเจน  
แต่ยังไม่
น าไปสู่การ
ปฏิบัติ 
 



ประเด็นพิจารณา/
ตัวชี้วัด 

 
ค าอธิบาย 

 
ร่องรอย/ข้อมูล/หลักฐาน 

ค่า
เป้าหมาย 

เกณฑ์การประเมิน 
ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี พอใช้ ก าลังพัฒนา 

5. โรงเรียนจัด
สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคม  
ที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมี
คุณภาพและมีความ
ปลอดภัย 

โรงเรียนจัด
สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพท้ังภายในและ
ภายนอกห้องเรียน 
และสภาพแวดล้อม
ทางสังคม  ที่เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้และ
มีความปลอดภัย 

-แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
-แผนการจัดการเรียนรู้ 
-โครงการโรงเรียนสวยด้วยมือเรา 
-โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ 
-โครงการโรงเรียนคุณธรรม
(กิจกรรมเก็บก่อนกลับ) 

ยอดเยี่ยม มี
กระบวนการ
ในการ
ปฏิบัติงานที่
ชัดเจน 
น าไปสู่การ
ปฏิบัติ มีการ
ประเมิน
ระบบ และมี
การ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากการ
เรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง และ
เชื่อมโยงกับ
ระบบอ่ืน ๆ 
เป็นอย่างดี 
 
 
 
 
 
 

มี
กระบวนการ
ในการ
ปฏิบัติงานที่
ชัดเจน 
น าไปสู่การ
ปฏิบัติ  
มีการ
ประเมิน
ระบบ และมี
การปรับปรุง  
พัฒนา
กระบวนการ
จากการ
เรียนรู้/
ปรับปรุง
อย่าง
ต่อเนื่อง 

 

มี
กระบวนการ
ในการ
ปฏิบัติงานที่
ชัดเจน 
น าไปสู่การ
ปฏิบัติ  
และมีการ
ประเมิน/
ปรับปรุง
ระบบเป็น
ระยะ ๆ 
 

มี
กระบวนการ
ในการ
ปฏิบัติงานที่
ชัดเจน และ
น าไปสู่การ
ปฏิบัติ 

 

มี
กระบวนการ
ในการ
ปฏิบัติงานที่
ไม่ชัดเจน 
หรือชัดเจน  
แต่ยังไม่
น าไปสู่การ
ปฏิบัติ 
 



ประเด็นพิจารณา/
ตัวชี้วัด 

 
ค าอธิบาย 

 
ร่องรอย/ข้อมูล/หลักฐาน 

ค่า
เป้าหมาย 

เกณฑ์การประเมิน 
ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี พอใช้ ก าลังพัฒนา 

6.โรงเรียนจัดระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหาร
จัดการและการ
จัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับสภาพ
ของโรงเรียน 

โรงเรียนจัดระบบการ
จัดหาการพัฒนาและ
การบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือใช้ใน
การบริหารจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
สภาพของโรงเรียน 
 

-ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศที่
เพียงพอ และเหมาะสม 
-มีระบบสารสนเทศทันสมัย 
-สามารถเข้าถึงระบบข้อมูล
สารสนเทศได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 
-วารสารโรงเรียน 
 
 

ยอดเยี่ยม มี
กระบวนการ
ในการ
ปฏิบัติงานที่
ชัดเจน 
น าไปสู่การ
ปฏิบัติ มีการ
ประเมิน
ระบบ และมี
การ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากการ
เรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง และ
เชื่อมโยงกับ
ระบบอ่ืน ๆ 
เป็นอย่างดี 
 
 
 
 
 
 

มี
กระบวนการ
ในการ
ปฏิบัติงานที่
ชัดเจน 
น าไปสู่การ
ปฏิบัติ  
มีการ
ประเมิน
ระบบ และมี
การปรับปรุง  
พัฒนา
กระบวนการ
จากการ
เรียนรู้/
ปรับปรุง
อย่าง
ต่อเนื่อง 

 

มี
กระบวนการ
ในการ
ปฏิบัติงานที่
ชัดเจน 
น าไปสู่การ
ปฏิบัติ  
และมีการ
ประเมิน/
ปรับปรุง
ระบบเป็น
ระยะ ๆ 
 

มี
กระบวนการ
ในการ
ปฏิบัติงานที่
ชัดเจน และ
น าไปสู่การ
ปฏิบัติ 

 

มี
กระบวนการ
ในการ
ปฏิบัติงานที่
ไม่ชัดเจน 
หรือชัดเจน  
แต่ยังไม่
น าไปสู่การ
ปฏิบัติ 
 



มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ ดีเลิศ  
ประเด็นพิจารณา/

ตัวชี้วัด 
 

ค าอธิบาย 
 

ร่องรอย/ข้อมูล/หลักฐาน 
ค่า

เป้าหมาย 
เกณฑ์การประเมิน 

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี พอใช้ ก าลังพัฒนา 
1.ครูจัดการเรียนรู้
ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริงตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา มี
แผนการจัดการ
เรียนรู้ที่สามารถ
น าไปจัดกิจกรรมได้
จริง และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ มีนวัตกรรม
ในการจัดการเรียนรู้
และมีการเผยแพร่ 

ครูจัดการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีเน้น
ผู้เรียนได้เรียนรู้โดย
ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง มี
แผนการจัดการเรียนรู้
ที่สามารถน าไปจัด
กิจกรรมได้จริง มี
รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ส าหรับผู้ที่มี
ความจ าเป็นและ
ต้องการความ
ช่วยเหลือพิเศษ ผู้เรียน
ได้รับการฝึกทักษะ
แสดงออก แสดงความ
คิดเห็น สรุปองค์
ความรู้ น าเสนอ
ผลงาน และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 
 
 

- แผนการจัดการเรียนรู้ 
-การนิเทศติดตามภายใน 
- การเผยแพร่นวัตกรรม 
 

ดีเลิศ มี
กระบวนการ
ในการ
ปฏิบัติงานที่
ชัดเจน 
น าไปสู่การ
ปฏิบัติ มีการ
ประเมิน
ระบบ และมี
การ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากการ
เรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง และ
เชื่อมโยงกับ
ระบบอ่ืน ๆ 
เป็นอย่างดี 

มี
กระบวนการ
ในการ
ปฏิบัติงานที่
ชัดเจน 
น าไปสู่การ
ปฏิบัติ  
มีการ
ประเมิน
ระบบ และมี
การปรับปรุง 
พัฒนา
กระบวนการ
จากการ
เรียนรู้/
ปรับปรุง
อย่าง
ต่อเนื่อง 

 

มี
กระบวนการ
ในการ
ปฏิบัติงานที่
ชัดเจน 
น าไปสู่การ
ปฏิบัติ  
และมีการ
ประเมิน/
ปรับปรุง
ระบบเป็น
ระยะ ๆ 

มี
กระบวนการ
ในการ
ปฏิบัติงานที่
ชัดเจน และ
น าไปสู่การ
ปฏิบัติ 

 

มี
กระบวนการ
ในการ
ปฏิบัติงานที่
ไม่ชัดเจน 
หรือชัดเจน  
แต่ยังไม่
น าไปสู่การ
ปฏิบัติ 

 



ประเด็นพิจารณา/
ตัวชี้วัด 

 
ค าอธิบาย 

 
ร่องรอย/ข้อมูล/หลักฐาน 

ค่า
เป้าหมาย 

เกณฑ์การประเมิน 
ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี พอใช้ ก าลังพัฒนา 

2.ครูใช้สื่อ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้รวมทั้ง
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
โดยสร้างโอกาสให้
ผู้เรียนได้แสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง 

มีการใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้รวมทั้งภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ โดย
สร้างโอกาสให้ผู้เรียน
ได้แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากสื่อที่
หลากหลาย 

1. แผนการจัดการเรียนรู้ 
2. แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา 
3.การใช้บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

ยอดเยี่ยม มี
กระบวนการ
ในการ
ปฏิบัติงานที่
ชัดเจน 
น าไปสู่การ
ปฏิบัติ มีการ
ประเมิน
ระบบ และมี
การ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากการ
เรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง และ
เชื่อมโยงกับ
ระบบอ่ืน ๆ 
เป็นอย่างดี 
 
 
 
 
 
 

มี
กระบวนการ
ในการ
ปฏิบัติงานที่
ชัดเจน 
น าไปสู่การ
ปฏิบัติ  
มีการ
ประเมิน
ระบบ และมี
การปรับปรุง  
พัฒนา
กระบวนการ
จากการ
เรียนรู้/
ปรับปรุง
อย่าง
ต่อเนื่อง 

 

มี
กระบวนการ
ในการ
ปฏิบัติงานที่
ชัดเจน 
น าไปสู่การ
ปฏิบัติ  
และมีการ
ประเมิน/
ปรับปรุง
ระบบเป็น
ระยะ ๆ 
 

มี
กระบวนการ
ในการ
ปฏิบัติงานที่
ชัดเจน และ
น าไปสู่การ
ปฏิบัติ 

 

มี
กระบวนการ
ในการ
ปฏิบัติงานที่
ไม่ชัดเจน 
หรือชัดเจน  
แต่ยังไม่
น าไปสู่การ
ปฏิบัติ 
 



ประเด็นพิจารณา/
ตัวชี้วัด 

 
ค าอธิบาย 

 
ร่องรอย/ข้อมูล/หลักฐาน 

ค่า
เป้าหมาย 

เกณฑ์การประเมิน 
ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี พอใช้ ก าลังพัฒนา 

3.ครูมีการบริหาร
จัดการชั้นเรียนเชิง
บวก นักเรยีนรักท่ีจะ
เรียนรู้และเรียนรู้
ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

ครูมีการบริหารจัดการ
ชั้นเรียนโดยเน้นการมี
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้
นักเรียนรักครู ครูรัก
นักเรียน  นักเรียนรัก
นักเรียน นักเรียนรักที่
จะเรียนรู้และสามารถ
เรียนรู้ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

1. กิจกรรมแนะแนว/โฮมรูม 
2. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
3. การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน 
4. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 

ยอดเยี่ยม มี
กระบวนการ
ในการ
ปฏิบัติงานที่
ชัดเจน 
น าไปสู่การ
ปฏิบัติ มีการ
ประเมิน
ระบบ และมี
การ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากการ
เรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง และ
เชื่อมโยงกับ
ระบบอ่ืน ๆ 
เป็นอย่างดี 
 
 
 
 
 
 

มี
กระบวนการ
ในการ
ปฏิบัติงานที่
ชัดเจน 
น าไปสู่การ
ปฏิบัติ  
มีการ
ประเมิน
ระบบ และมี
การปรับปรุง  
พัฒนา
กระบวนการ
จากการ
เรียนรู้/
ปรับปรุง
อย่าง
ต่อเนื่อง 

 

มี
กระบวนการ
ในการ
ปฏิบัติงานที่
ชัดเจน 
น าไปสู่การ
ปฏิบัติ  
และมีการ
ประเมิน/
ปรับปรุง
ระบบเป็น
ระยะ ๆ 
 

มี
กระบวนการ
ในการ
ปฏิบัติงานที่
ชัดเจน และ
น าไปสู่การ
ปฏิบัติ 

 

มี
กระบวนการ
ในการ
ปฏิบัติงานที่
ไม่ชัดเจน 
หรือชัดเจน  
แต่ยังไม่
น าไปสู่การ
ปฏิบัติ 
 



ประเด็นพิจารณา/
ตัวช้ีวัด 

 
ค าอธิบาย 

 
ร่องรอย/ข้อมูล/หลักฐาน 

ค่า
เป้าหมาย 

เกณฑ์การประเมิน 
ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี พอใช้ ก าลังพัฒนา 

4.ครูตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ มีขั้นตอน
โดยใช้เครื่องมือและ
วิธีการวัดและ
ประเมินผลที่
เหมาะสมกับ
เป้าหมายในการ
จัดการเรียนรู้ และ
น าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

มีการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบ มีขั้นตอนโดยใช้
เครื่องมือและวิธีการ
วัดและประเมินผลที่
เหมาะสมกับเป้าหมาย
ในการจัดการเรียนรู้  
และให้ข้อมูลย้อนกลับ
แก่ผู้เรียนเพื่อน าไปใช้
พัฒนาการเรียนรู้ 

1. แผนการจัดการเรียนรู้ 
2. บันทึกหลังสอน 
3. วิจัยในชั้นเรียน 
 

ยอดเยี่ยม มี
กระบวนการ
ในการ
ปฏิบัติงานที่
ชัดเจน 
น าไปสู่การ
ปฏิบัติ มีการ
ประเมิน
ระบบ และมี
การ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากการ
เรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง และ
เชื่อมโยงกับ
ระบบอ่ืน ๆ 
เป็นอย่างดี 
 
 
 
 
 
 

มี
กระบวนการ
ในการ
ปฏิบัติงานที่
ชัดเจน 
น าไปสู่การ
ปฏิบัติ  
มีการ
ประเมิน
ระบบ และมี
การปรับปรุง  
พัฒนา
กระบวนการ
จากการ
เรียนรู้/
ปรับปรุง
อย่าง
ต่อเนื่อง 
 

มี
กระบวนการ
ในการ
ปฏิบัติงานที่
ชัดเจน 
น าไปสู่การ
ปฏิบัติ  
และมีการ
ประเมิน/
ปรับปรุง 
ระบบเป็น
ระยะ ๆ 

มี
กระบวนการ
ในการ
ปฏิบัติงานที่
ชัดเจน และ
น าไปสู่การ
ปฏิบัติ 
 

มี
กระบวนการ
ในการ
ปฏิบัติงานที่
ไม่ชัดเจน 
หรือชัดเจน  
แต่ยังไม่
น าไปสู่การ
ปฏิบัติ 



ประเด็นพิจารณา/
ตัวช้ีวัด 

 
ค าอธิบาย 

 
ร่องรอย/ข้อมูล/หลักฐาน 

ค่า
เป้าหมาย 

เกณฑ์การประเมิน 
ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี พอใช้ ก าลังพัฒนา 

5.ครูมีชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ
ระหว่างครูและ
ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ ครู
และผู้เกี่ยวข้องมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

ครูและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องร่วม
แลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ รวมทั้ง
ให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือ
น าไปใช้ปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ 

-การอบรมพัฒนาครู 
-การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC 
-การอบรมสัมมนา 
-ครูพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการเรียน
การสอน 
 

ยอดเยี่ยม มี
กระบวนการ
ในการ
ปฏิบัติงานที่
ชัดเจน 
น าไปสู่การ
ปฏิบัติ มีการ
ประเมิน
ระบบ และมี
การ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากการ
เรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง และ
เชื่อมโยงกับ
ระบบอ่ืน ๆ 
เป็นอย่างดี 

มี
กระบวนการ
ในการ
ปฏิบัติงานที่
ชัดเจน 
น าไปสู่การ
ปฏิบัติ  
มีการ
ประเมิน
ระบบ และมี
การปรับปรุง  
พัฒนา
กระบวนการ
จากการ
เรียนรู้/
ปรับปรุง
อย่าง
ต่อเนื่อง 

 

มี
กระบวนการ
ในการ
ปฏิบัติงานที่
ชัดเจน 
น าไปสู่การ
ปฏิบัติ  
และมีการ
ประเมิน/
ปรับปรุง
ระบบเป็น
ระยะ ๆ 
 

มี
กระบวนการ
ในการ
ปฏิบัติงานที่
ชัดเจน และ
น าไปสู่การ
ปฏิบัติ 

 

มี
กระบวนการ
ในการ
ปฏิบัติงานที่
ไม่ชัดเจน 
หรือชัดเจน  
แต่ยังไม่
น าไปสู่การ
ปฏิบัติ 
 

สรุป  ดีเลิศ      



 

 
 
 
 
 

 
 


