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ส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 



 

ค าน า 
 
 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นกระบวนการสร้างความมั่นใจแก่ทุกฝ่ายว่าการจัด 
การศึกษามีคุณภาพและคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐาน กระทรวงศึกษาธิการจึงให้มีการปฏิรูประบบการ ประเมิน
คุณภาพการศึกษา และประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 โดยมี
นโยบาย ปรับปรุงมาตรฐานและตัวชี้วัดให้มีจ านวนน้อยลง กระชับ และสะท้อนถึงคุณภาพอย่างแท้จริง 
โดยสถานศึกษาสามารถปรับแผนด าเนินการ การก าหนดค่าตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนาคุณภาพของ 
สถานศึกษา ส่วนการประเมินเน้นตามสภาพจริง สร้างมาตรฐานระบบการประเมิน เพ่ือลดภาระการจัดเก็บ
และการจัดท าเอกสารที่ใช้การประเมิน แนวทางการประเมินเน้นการเก็บข้อมูล เชิงคุณภาพตามบริบทของ
สถานศึกษา เอกสารนี้ จัดท าขึ้นตามกรอบนโยบายปฏิรูปการศึกษาระบบการประเมินและการประกัน 
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ส าหรับใช้เป็นแนวทางด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของ 
สถานศึกษา และเตรียมการส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอกตามกรอบมาตรฐานการศึกษา ระดับ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการประกันคุณภาพ การศึกษาภายในเพื่อให้บรรลุผล
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด ขอขอบคุณผู้บริหาร ครู และบุคลากรทุกท่านที่มี ส่วนร่วมในการจัดท า เอกสารเล่มนี้
ให้สมบูรณ์สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
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การก าหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  โรงเรียนสมาคมสตรีไทย 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 

 
มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ 

 

 
ค่าเป้าหมายความส าเร็จ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการ
คิดค านวณ 

2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

3) ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
6) ความรู้  ทักษะพื้นฐาน  และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

 
 

70 – 79 
 

70 – 79 
 

91 – 100 
91 – 100 
70 – 79 
91 – 100 

 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
1)  มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
4)  สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
 

 
91 – 100 
91 – 100 
91 – 100 
91 - 100 

มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารจัดการ 
1) มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน   
2) มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา   
3) ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม

หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย      
4) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ       

 
ยอดเยี่ยม 
ยอดเยี่ยม 
ยอดเยี่ยม 

 
ยอดเยี่ยม 



 

การก าหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  โรงเรียนสมาคมสตรีไทย 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  (ต่อ) 

 
 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ 
 

 
ค่าเป้าหมายความส าเร็จ 

มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารจัดการ (ต่อ)  
       5)  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อ 
            การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
      6) จัดระบบเทคโนโลยีสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ 
          และการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนให้เหมาะสมกับสภาพ 
          สถานศึกษา        

 
ยอดเยี่ยม 

 
 

ยอดเยี่ยม 
 

 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน 
                เป็นส าคัญ 

1) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได ้

2) ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
3) บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
4) ตรวจสอบและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมา

พัฒนาผู้เรียน 
5) มีการแลกเปล่ียนการเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนา

และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 

 
 

ยอดเยี่ยม 
 

ยอดเยี่ยม 
ยอดเยี่ยม 
ดีเยี่ยม 

 
ดีเยี่ยม 

 
 

 

 

 



 

มาตราฐานท่ี 1 ด้านคุณภาพของผู้เรียน 

 

มาตรฐาน ค าอธิบาย และประเด็นพิจารณา 

มาตรฐานท่ี 1 ด้านคุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานท่ี 1 ด้านคุณภาพของผู้เรียน 

    ผลการเรียนรู้ที่เป็นคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการ ประกอบด้วยความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร 
การคิดค านวณ การคิดประเภทต่างๆ การสร้างนวัตกรรม การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตร การมีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ และ
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เป็นค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนด ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย การยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความตกต่างและหลากหลาย รวมทั้งสุขภาวะทางร่างกาย
และจิตสังคม 

  ประเด็นพิจารณา 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1.1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิด
ค านวณ  (1.1) , (1.2) , (1.3) , (1.4)  
   ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิด
ค านวณตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดในแต่ละระดับชั้น 

   - ผลการสอบ RT 

  - ผลการสอบ NT 

  - ผลการสอบ O-NET 

   - ผลการประเมินความสามารถในการอ่านค าศัพท์ภาษาไทย  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 

  - ผลการประเมินความสามารถในการอ่านค าศัพท์และสนทนา

ภาษาอังกฤษ 

- โครงการส่งเสริมภาษาไทย 
 



 

 

มาตรฐาน ค าอธิบาย และประเด็นพิจารณา 

  - โครงการส่งเสริมคณิตศาสตร์ 

  - โครงการหมวดวิชาภาษาต่างประเทศ 

1.1.2 มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา (2.1) , (2.2) , (2.3)  
   ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนกแยกแยะ ใคร่ครวญ
ไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 
มกีารอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 

  - ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนส่ือความ  

(จากการประเมิน 9 กลุ่มสาระ) 
1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  (3.1) , (3.2) 
   ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตัวเองและ
การท างานเป็นทีมเช่ือมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการ
สร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ อาจเป็นแนวความคิดโครงการ โครงงาน ชิ้นงาน 
ผลผลิต 

  - โครงการบูรณาการ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจแบบพอเพียง 

  - โครงงาน STEM/SMT 
  - กิจกรรมสปัดาห์วิทยาศาสตร์ 

1.1.4 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร 

 (4.1) , (4.2) 
   ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
ส่ือสาร เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร 
การท างานอย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 

  - ผลการประเมินสมรรถนะผู้เรียน 
 

 



 

มาตรฐาน ค าอธิบาย และประเด็นพิจารณา 

   - กิจกรรมเสริมในแต่ละกลุ่มสาระ (สารส.ส.ท./การสร้างชิ้นงาน เนื่อง  

ในวันส าคัญ/การแข่งขันตอบปัญหาคณิตคิดเร็วจากคอมพิวเตอร์/เกมการ
ค้นหาค าศัพท์จากคอมพิวเตอร์/การตอบปัญหาโดยใช้โปรแกรม Kahoot, 
Quizizz/ การฝึกพิมพ์จากคอมพิวเตอร์) 
1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา (5.1) , (5.2) , 
(5.3) 
   ผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา
จากพื้นฐานเดิมในด้านความรู้ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่างๆ  
รวมทั้งมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ หรือผลการทดสอบอื่นๆ 

  - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ีย 9 กลุ่ม 

   - ผลการสอบ RT, NT, O-NET 
1.1.6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  (6.1) , (6.2)  
   ผู้เรียนมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการจัดการเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษา 

ต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น การท างานหรืองานอาชีพ 

  - ผลการประเมินโครงการทักษะชีวิต 

  - ผลการสอบเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

  - ผลการด าเนินงานโครงการส ารวจอาชีพในชุมชน 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

1.2.1 มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด (1.1) , (1.2)  
   ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา     
มีค่านิยม และจิตส านึกตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมาย 

และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

 - ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (จากผู้ปกครอง, ครู และ

นักเรียน) 

   - ผลการประเมินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

  - แบบันทกึจิตสาธารณะ 



 

มาตรฐาน ค าอธิบาย และประเด็นพิจารณา 

 1.2.2 มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย (2.1) , (2.2)  
   ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วม 

ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย 

   -ผลการประเมินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

   -ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

1.2.3 ยอมรบัที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย (3)  
    ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน  
เพศ วัย เช้ือชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี 
   - ผลการประเมินการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี 
   - จัดกิจกรรมพิธีกรรมทางศาสนาทุกเช้าวันศุกร์(พุทธ-อิสลาม) 
   - ผลการประเมินกิจกรรมอบรมพัฒนาจิต , ทัศนศึกษา ,การท างานกลุ่ม 

   - แห่เทียน 

1.2.4 มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  (4.1) , (4.2) 
    ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์และสังคม และ
แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่าง 

มีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น 

   - ผลการประเมินน้ าหนัก ส่วนสูง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 

   - ผลการประเมินสมรรถภาพผู้เรียนประจ าปี 
   - ผลการประเมินการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติด และวันงด 

สูบบุหรี่โลก/D.A.R.E 

 - ผลการตรวจสุขภาพฟัน , สุขภาพร่างกาย 
    - กีฬาสี , ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
    - บันทึกการตรวจวัดอุณหภูมินักเรียนประจ าวัน 
    - บันทึกการใช้ห้องพยาบาล 

 



 

การก าหนดเกณฑ์คุณภาพของประเด็นพิจารณา 
มาตรฐานท่ี 1  ด้านคุณภาพของผู้เรียน 

 

1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
1. มีความสามารถในด้าน
การอ่าน การเขียน การ
ส่ือสาร และการคิด
ค านวณ 

ผู้เรียนมีความสามารถใน
การอ่าน การเขียน การ
ส่ือสารและการคิดค านวณ
น้อยกว่าร้อยละ 50 

ผู้เรียนมีความสามารถใน
การอ่าน การเขียน การ
ส่ือสารและการคิดค านวณ
ร้อยละ 50 - 59 

ผู้เรียนมีความสามารถ 
ในการอ่าน การเขียน 
การส่ือสารและการคิด
ค านวณร้อยละ 60 - 69 

ผู้เรียนมีความสามารถ 
ในการอ่าน การเขียน 
การส่ือสารและการคิด
ค านวณร้อยละ70 - 79 

ผู้เรียนมีความสามารถ 
ในการอ่าน การเขียน 
การส่ือสารและการคิด
ค านวณร้อยละ 80  
ขึ้นไป 

2. มีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา 

ผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น
และแก้ปัญหาน้อยกว่าร้อย
ละ 50 

ผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ คิดอย่าง
มีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น
และแก้ปัญหาร้อยละ  
50 - 59 

ผู้เรียนมีความสามารถ 
ในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นและ
แก้ปัญหาร้อยละ  
60 - 69 

ผู้เรียนมีความสามารถ 
ในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นและ
แก้ปัญหาร้อยละ 
70 - 79 

ผู้เรียนมีความสามารถ 
ในการคิดวิเคราะห์  
คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลก เปล่ียน
ความคิดเห็นและ
แก้ปัญหาร้อยละ 80  
ขึ้นไป 

3. มีความสามารถใน 
การสร้างนวัตกรรม 

ผู้เรียนมีความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรม 
น้อยกว่าร้อยละ 50 

ผู้เรียนมีความสามารถ 
ในการสร้างนวัตกรรม 
ร้อยละ 50 - 59 

ผู้เรียนมีความสามารถ 
ในการสร้างนวัตกรรม
ร้อยละ 60 - 69 

ผู้เรียนมีความสามารถ 
ในการสร้างนวัตกรรม
ร้อยละ 70 - 79 

ผู้เรียนมีความสามารถ 
ในการสร้างนวัตกรรม
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 



 

ประเด็นพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

4. มีความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการส่ือสาร 

ผู้เรียนมีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการส่ือสารน้อยกว่า 
ร้อยละ 50 

ผู้เรียนมีความสามารถ 
ในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการ
ส่ือสารร้อยละ 50 - 59 

ผู้เรียนมีความสามารถ 
ในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการ
ส่ือสารร้อยละ 60 - 69 

ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการ
ส่ือสารร้อยละ 70 - 79 

ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และ 
การส่ือสาร 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 

5. มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาน้อยกว่า 
ร้อยละ 50 

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาร้อยละ  
50 - 59 

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาร้อยละ  
60 - 69 

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา
ร้อยละ  70 - 79 

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 

6. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน 
และเจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ 

ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ
พื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่อ
งานอาชีพน้อยกว่า 
ร้อยละ 50 

ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ
พื้นฐาน และเจตคติที่ดี 
ต่องานอาชีพ 
ร้อยละ 50 - 59 

ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ
พื้นฐาน และเจตคติที่ดี 
ต่องานอาชีพ 
ร้อยละ 60 - 69 

ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ
พื้นฐาน และเจตคติ 
ที่ดีต่องานอาชีพ 
ร้อยละ 70 - 79 

ผู้เรียนมีความรู้  
ทักษะพื้นฐาน และ 
เจตคติที่ดีต่องาน 
อาชีพร้อยละ 80  
ขึ้นไป 
 

 

 



 

รายละเอียด 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 

ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
1. มีคุณลักษณะและ
ค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

ผู้เรียนมีคุณลักษณะ 
และค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด 
น้อยกว่าร้อยละ 50 

ผู้เรียนมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด 
ร้อยละ 50 - 59 

ผู้เรียนมีคุณลักษณะ 
และค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด 
ร้อยละ 60 - 69 

ผู้เรียนมีคุณลักษณะ 
และค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด 
ร้อยละ 70 - 79 

ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
และค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

2. มีความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย 

ผู้เรียนมีความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย
น้อยกว่าร้อยละ 50 

ผู้เรียนมีความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย
ร้อยละ 50 - 59 

ผู้เรียนมีความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็น
ไทยร้อยละ 60 - 69 

ผู้เรียนมีความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็น
ไทยร้อยละ 70 - 79 

ผู้เรียนมีความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็น
ไทยร้อยละ 80 ขึ้นไป 

3. ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลายน้อยกว่า
ร้อยละ 50 

ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย 
ร้อยละ 50 - 59 

ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลายร้อยละ 
60 - 69 

ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลายร้อยละ 
70 - 79 

ผู้เรียนยอมรับที่ 
จะอยู่ร่วมกันบน 
ความแตกต่างและ
หลากหลายร้อยละ 80 
ขึ้นไป 

4. มีสุขภาวะทางร่างกาย
และจิตสังคม 

ผู้เรียนมีสุขภาวะทาง
ร่างกายและจิตสังคม 
น้อยกว่าร้อยละ 50 

ผู้เรียนมีสุขภาวะทาง
ร่างกายและจิตสังคมร้อย
ละ 50 - 59 

ผู้เรียนมีสุขภาวะทาง
ร่างกายและจิตสังคม 
ร้อยละ 60 - 69 

ผู้เรียนมีสุขภาวะทาง
ร่างกายและจิตสังคม 
ร้อยละ 70 - 79 

ผู้เรียนมีสุขภาวะทาง
ร่างกายและจิตสังคม
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 

 



 

การก าหนดเกณฑ์คุณภาพของรายละเอียดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ 

 

มาตรฐานรายละเอียดประเด็นพิจารณา และเกณฑ์คุณภาพ ค่าเป้าหมายความส าเร็จ 

มาตรฐานท่ี 1 ด้านคุณภาพของผู้เรียน  

ผลการประเมิน 3 ปี ย้อนหลัง  
 

ปี 2550 ปี 2555 ปี 2558 

ได้ มาตรฐาน ดีมาก ดีมาก 
 

ยอดเยี่ยม 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

   ประเด็นพิจารณาท่ี 1  
   1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิด 
ค านวณ ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดในแต่ละระดับชั้น 

- ผลการสอบ RT  

- ผลการสอบ NT  
- ผลการสอบ O-NET  
- ผลการประเมินความสามารถในการอ่านค าศัพท์ภาษาไทย  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  
- ผลการประเมินความสามารถในการอ่านค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  
เกณฑ์คุณภาพ 

ร้อยละ 70 - 79 ขึ้นไป ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน 
การส่ือสาร และ การคิดค านวณ ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดใน   
แต่ละระดับชั้น 

    

 
 
 

70 - 79 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



 

มาตรฐานรายละเอียดประเด็นพิจารณา และเกณฑ์คุณภาพ ค่าเป้าหมายความส าเร็จ 

ประเด็นพิจารณาท่ี 2 

   2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

- ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนส่ือความ ( จากการ
ประเมิน 9 กลุ่มสาระ) 
เกณฑ์คุณภาพที่ 2  ร้อยละ  80  ขึ้นไป  ผู้เรียนมีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา 

ประเด็นพิจารณาที่ 3 

3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

- โครงการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจแบบพอเพียง  
- โครงงาน STEM  
- โครงการ SMT  
- กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์  
เกณฑ์คุณภาพที่ 3  ร้อยละ  80  ขึ้นไป  ผู้เรียนมีความสามารถใน 

การสร้างนวัตกรรม 
ประเด็นพิจารณาที่ 4 

4. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

- ผลการประเมินสมรรถนะผู้เรียน  
- กิจกรรมเสริมในแต่ละกลุ่มสาระ 

 สาร ส.ส.ท.  ระดับ ป.6 

 การสร้างชิ้นงานเนื่องในวันส าคัญ  
 การแข่งขันตอบปัญหาคณิตคิดเร็วจากคอมพิวเตอร์  
ระดับ ป.1 - 6 

 เกมการค้นหาค าศัพท์จากคอมพิวเตอร์  ระดับ ป. 1 - 6 

 การตอบปัญหาโดยใช้โปรแกรม Kahoot Quizizz ระดับ ป. 5 - 6 
 การฝึกพิมพ์จากคอมพิวเตอร์  ระดับ ป.1 – 6 

 

 

70 - 79 

 
 
 
 
 
 

91 - 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

91 - 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

มาตรฐานรายละเอียดประเด็นพิจารณา และเกณฑ์คุณภาพ ค่าเป้าหมายความส าเร็จ 

เกณฑ์คุณภาพที่ 4  ร้อยละ  80  ขึ้นไป  ผู้เรียนมีความสามารถใน 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ประเด็นพิจารณาที่ 5 

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ีย 9 กลุ่มสาระ 

- ผลการทดสอบ 

 RT  
 NT  
 O-NET  
เกณฑ์คุณภาพ  ร้อยละ  70 – 79  ขึ้นไป  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ประเด็นพิจารณาที่ 6 
6. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
- ผลการประเมินโครงการทักษะชีวิต  
- ผลการสอบเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1  
- ผลการด าเนินงานโครงการส ารวจอาชีพในชุมชน  
เกณฑ์คุณภาพ  ร้อยละ  80  ขึ้นไป  ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน 
และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
รายละเอียดที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณาที่ 1 

1. มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 

- ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์   (จากผู้ปกครอง , ครู , 
นักเรียน) 
- ผลการประเมินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  
- แบบบันทึกจิตสาธารณะ  

 
 
 
 

70 - 79 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

91 - 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

91 - 100 

 
 
 

 
 

 

 

 



 

มาตรฐานรายละเอียดประเด็นพิจารณา และเกณฑ์คุณภาพ ค่าเป้าหมายความส าเร็จ 

เกณฑ์คุณภาพ  ร้อยละ  80  ขึ้นไป  ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่
ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 

ประเด็นพิจารณาที่ 2 

2. มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

- ผลการประเมินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  
- ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
เกณฑ์คุณภาพ  ร้อยละ  80  ขึ้นไป  ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น 

และความเป็นไทย 

ประเด็นพิจารณาที่ 3 

3. ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
- ผลการประเมินกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี  
- กิจกรรมพิธีกรรมทางศาสนาทุกเช้าวันศุกร์ ( พุทธ - อิสลาม )          
- ผลการประเมินกิจกรรมการอบรมพัฒนาจิต  
เกณฑ์คุณภาพ  ร้อยละ  80  ขึ้นไป  ผู้เรียนยอมรับที่จะอยูร่่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย 

ประเด็นพิจารณาที่ 4 

4. มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

- ผลการประเมินดัชนีมวลกายของนักเรียนชั้นประถมปีที่  1 - 6         
- ผลการประเมินสมรรถภาพผู้เรียนประจ าปี  
- ผลการประเมินการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติดและ 

วันงดสูบบุหรี่โลก/D.A.R.E.  
- ผลการตรวจสุขภาพฟัน/ร่างกาย  
- บันทึกการตรวจวัดอุณหภูมินักเรียนประจ าวัน  
- บันทึกการใช้ห้องพยาบาล  
เกณฑ์คุณภาพ  ร้อยละ  80  ขึ้นไป  ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและ
จิตสังคม 
 

 
 
 
 

91 - 100 

 
 
 
 
 
 

91 - 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

91 - 100 

 



 

สรุปผลการวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาเพ่ือก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จ 

มาตรฐานท่ี 1 ด้านคุณภาพของผู้เรียน 

รายละเอียดท่ี 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

รายละเอียด ค าอธิบาย ประเด็นพิจารณา เกณฑ์คุณภาพ 

1. มีความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การ
ส่ือสาร และการคิด
ค านวณ 

ผู้เรียนมีทักษะในการ
อ่าน การเขียน การ
ส่ือสารและการคิด
ค านวณตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนด 

ในแต่ละระดับชั้น 

1. ผลการสอบ RT 
 
 
 
 
2. ผลการสอบ NT 
 
 
 
 
3. ผลการสอบ O-NET 
 
 
 
 
 
4. ผลการประเมิน
ความสามารถในการ 
อ่านค าศัพท์ภาษาไทย 
ชั้นประถมปีที่ 1-6 

ร้อยละ 88.69 ของผู้เรียน
ระดับชั้น ป.1 มีผลการ 

สอบ RT อยู่ในระดับ 
ยอดเยี่ยม 
 

ร้อยละ 73.17 ของผู้เรียน
ในระดับชั้น ป.3 มีผลการ
สอบ NT อยู่ในระดับดีเลิศ 
 
 
ร้อยละ 57.35 ของผู้เรียน
ในระดับชั้น ป.6 มีผล 
การสอบ O-NET สูงกว่า
ระดับประเทศอยู่ใน 
ระดับปานกลาง 
 
ร้อยละ 82.73 ของผู้เรียน
ในระดับชั้น ป.1-6 มี
ความสามารถในการอ่าน
ค าศัพท์ภาษาไทยอยู่ 
ในระดับ ยอดเยี่ยม 

 
 
 
 



 

รายละเอียด ค าอธิบาย ประเด็นพิจารณา เกณฑ์คุณภาพ 

  5. ผลการประเมิน
ความสามารถในการอ่าน
ค าศัพท์และสนทนา
ภาษาอังกฤษ 

ร้อยละ 90.86 ผู้เรียนมี
ความสามารถในการอ่าน
ค าศัพท์และสนทนา
ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ
ยอดเยี่ยม 

2. มีความสามารถใน 

การคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 

ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการคัดจ าแนก
แยกแยะ ใคร่ครวญ 
ไตร่ตรอง พิจารณา
อย่างรอบคอบโดย 

ใช้เหตุผลประกอบ 

การตัดสินใจ มีการ
อภิปรายแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นและ
แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 

1. ผลการประเมินการ 

อ่านคิดวิเคราะห์และ 

เขียนส่ือความจากการ
ประเมิน 9 กลุ่มสาระ 

ร้อยละ 100 ของผู้เรียน 

ในระดับชั้น ป.1-6 มีผล 

การประเมินการอ่าน คิด 
วิเคราะห์ และเขียนส่ือ 

ความจากการประเมิน 

9 กลุ่มสาระอยู่ในระดับ  
ยอดเยี่ยม 

3. มีความสามารถใน 

การสร้างนวัตกรรม 
ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการรวบรวมความรู้
ได้ทั้งด้วยตัวเองและ
การท างานเป็นทีม 
เช่ือมโยงองค์ความรู้
และประสบการณ์มาใช้
ในการสร้างสรรค์ส่ิง
ใหม่ ๆ อาจเป็น
แนวความคิด โครงการ   

1. โครงการบูรณาการ
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจแบบพอเพียง 

 
 
 
 
 

2. โครงการ STEM 
 
 

ร้อยละ 100 ของผู้เรียน 

มีความส าเร็จในการท า
โครงการบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ 

แบบพอเพียงอยู่ใน 

ระดับ ยอดเยี่ยม 

 

ร้อยละ 100 ของผู้เรียน 

มีความส าเร็จของการท า
โครงการ STEM อยู่ใน 
ระดับยอดเยี่ยม 

 
 



 

รายละเอียด ค าอธิบาย ประเด็นพิจารณา เกณฑ์คุณภาพ 

 โครงงาน ช้ินงาน 
ผลผลิต 

3. โครงการ SMT 
 
 
 
 
4. กิจกรรมสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ 
 
 

ร้อยละ 100 ของผู้เรียน 
มีความส าเร็จในการท า
โครงการ SMT อยู่ใน 
ระดับยอดเยี่ยม 
 
ร้อยละ 100 ของผู้เรียน 
มีความส าเร็จในการจัดท า
กิจกรรมสัปดาห์วิทย์ 
อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

4. มีความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร 

ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
ส่ือสารเพ่ือการพัฒนา
ตนเองและสังคมในด้าน
การเรียนรู้ การส่ือสาร
การท างานอย่าง
สร้างสรรค์และมี
คุณภาพ 

1. ผลการประเมิน
สมรรถนะของผู้เรียน 
 
 
 
2. กิจกรรมเสริมใน 
แต่ละกลุ่มสาระ 
- สาร สสท. 
 
 
3. การสร้างชิ้นงาน 
เนื่องในวันส าคัญ 

ร้อยละ 100 ของผู้เรียนใน
ระดับชั้น ป.1-6 มีผลการ
ประเมินสมรรถนะผู้เรียนอยู่
ในระดับยอดเยี่ยม 
 
ร้อยละ 100 ของผู้เรียน 
ในระดับชั้น ป.6 ท าสาร  
สสท. อยู่ในระดับ 
ยอดเยี่ยม 
 
ร้อยละ 100 ของผู้เรียน 
ในระดับชั้น ป.1-6 
ปฏิบัติการสร้างชิ้นงาน 
เนื่องในวันส าคัญอยู่ใน 
ระดับยอดเยี่ยม 
 

 

 
 



 

รายละเอียด ค าอธิบาย ประเด็นพิจารณา เกณฑ์คุณภาพ 

  4. การแข่งขันตอบ
ปัญหาคณิตคิดเร็ว 

จากคอมพิวเตอร์ 
 
 
 
 

5. เกมการค้นหา
ค าศัพท์จาก
คอมพิวเตอร์ 
 
 
 

6. การตอบปัญหาโดย
ใช้โปรแกรม KAHOOD 
QUIZIZZ   
 
 
 
7. การฝึกพิมพ์จาก
คอมพิวเตอร์ 

ร้องละ 100 ของผู้เรียนใน
ระดับชั้น ป.1-6 ปฏิบัติกิจกรรม
การแข่งขันตอบปัญหาคณิตคิด
เร็วจากคอมพวิเตอร์อยู่ในระดับ
ยอดเยี่ยม 

 

ร้อยละ 100 ของผู้เรียนใน
ระดับชั้น ป.1-6 ปฏิบัติกิจกรรม
เกมการค้นหาค าศัพท์จาก
คอมพิวเตอร์อยู่ในระดับ  
ยอดเยี่ยม 

 

ร้อยละ 100 ของผู้เรียนใน 

ระดับ ป.5-6 ปฏิบัติกิจกรรม 

การตอบปัญหาโดยใช้ 
โปรแกรม KAHOOT QUIZIZZ   
อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
 
ร้อยละ 100 ของผู้เรียน 

ในระดับชั้น ป.1-6 ปฏิบัต ิ

กิจกรรมฝึกพิมพ์จาก
คอมพิวเตอร์อยู่ในระดับ  
ยอดเยี่ยม 

 

 
 

 
 

 



 

รายละเอียด ค าอธิบาย ประเด็นพิจารณา เกณฑ์คุณภาพ 

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

ผู้เรียนบรรลุและมี
ความก้าวหน้าในการ
เรียนรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษาจาก
พื้นฐานเดิมในด้าน
ความรู้ ความเข้าใจ 
ทักษะ กระบวนการ
ต่าง ๆ รวมทั้งมี
ความก้าวหน้าใน 

ผลการทดสอบ
ระดับชาติหรือผล 

การทดสอบอื่น ๆ 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเฉล่ีย 9 กลุ่มสาระ 

 
 
 
 

2. ผลการสอบ RT 
 

 
3. ผลการสอบ NT 
 
 
 
4. ผลการสอบ O-NET 

ร้อยละ 75.46 ของผู้เรียนใน
ระดับชั้น ป.1-6 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉล่ีย 9 กลุ่มสาระ 
อยู่ในระดับ ดีเลิศ 

 

ร้อยละ 88.69 ของผู้เรียนใน
ระดับชั้น ป.1 มีผลการทดสอบ 
RT อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 

 

ร้อยละ 73.17 ของผู้เรียนใน
ระดับชั้น ป.3 มีผลการทดสอบ 
NT อยู่ในระดับ ดีเลิศ 

 

ร้อยละ 57.35 ของผู้เรียนใน
ระดับชั้น ป.6 มีผลการทดสอบ 
O-NET อยู่ในระดับ ปานกลาง 
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6. มีความรู้ ทักษะ
พื้นฐาน และเจตคติที่
ดีต่องานอาชีพ 

ผู้เรียนมีความรู้ทักษะ
พื้นฐานในการจัดการ
เจตคติที่ดีพร้อมที่จะ
ศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น การท างานหรือ
งานอาชีพ 

1. ผลการประเมิน
โครงการทักษะชีวิต 

 
 
 
 

2. ผลการสอบ 

เข้าเรียนต่อระดับ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 
 

3. ผลการด าเนินงาน 

โดยการส ารวจอาชีพ 

ในชุมชน 

ร้อยละ 88.23 ของผู้เรียนใน
ระดับชั้น ป.3-6 ปฏิบัติ
กิจกรรมในโครงการทักษะชีวิต 
อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 

 

ร้อยละ 100 ของผู้เรียนใน
ระดับชั้น ป.6 สอบเข้าเรียน 

ต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 

 

ร้อยละ 100 ของผู้เรียน 

ในระดับชั้น ป.1-6 เข้าร่วม 

ปฏิบัติกิจกรรมการส ารวจ
อาชีพในชุมขนอยู่ในระดับ  
ยอดเยี่ยม 

 

รายละเอียดท่ี 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

รายละเอียด ค าอธิบาย ประเด็นพิจารณา เกณฑ์คุณภาพ 

1. มีคุณลักษณะและ
ค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

ผู้เรียนมีพฤติกรรม 

เป็นผู้ที่มีคุณธรรม
จริยธรรม เคารพใน 

กฎกติกา มีค่านิยม
และจิตส านึกตามที่
สถานศึกษาก าหนด
โดยไม่ขัดกับกฎหมาย 

1. ผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ( ผู้ปกครอง,  
ครู, นักเรียน ) 
 

2. ผลการประเมิน
กิจกรรมส่งเสริม 

ร้อยละ 100 ของผู้เรียน  
ชั้น ป.1-6 มีการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 

 

ร้อยละ 100 ของผู้เรียน 

ชั้น ป.1-6 มีการปฏิบัต ิ

 
 
 
 



 

 

รายละเอียด ค าอธิบาย ประเด็นพิจารณา เกณฑ์คุณภาพ 

 และวัฒนธรรมอันดี
ของสังคม 

คุณธรรม จริยธรรม 

 
 
 
 

3. แบบบันทกึจิต
สาธารณะ 

 

กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพ
จริยธรรมอยู่ในระดับ  
ยอดเยี่ยม 

 

ร้อยละ 100 ของผู้เรียน 

ชั้น ป.1-6 บันทกึกิจกรรม 

จิตสาธารณะ อยู่ในระดับ 

 ยอดเยี่ยม 
2. มีความภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็น
ไทย 

ผู้เรียนมีความ
ภาคภูมิใจในท้องถิ่น 
เห็นคุณค่าของความ
เป็นไทย มีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์วัฒนธรรม 
และประเพณีไทย 
รวมทั้งภูมิปัญญา 

1. ผลการประเมิน
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 

 
 

2. ผลการประเมิน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ร้อยละ 100 ของผู้เรียน 

ชั้น ป.1-6 ปฏิบัติกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  
อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 

 

ร้อยละ 100 ของผู้เรียน 

ชั้น  ป.1-6 ปฏิบัติกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน อยู่ในระดับ  
ยอดเยี่ยม 

3. ยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความ
แตกต่างและ
หลากหลาย 

ผู้เรียนยอมรับและอยู่
ร่วมกันบนความ
แตกต่างระหว่างบุคคล
ในด้านเพศวัย เชื้อชาติ 
ศาสนา ภาษา
วัฒนธรรมประเพณี 

1. ผลการประเมิน
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ 
เนตรนารี 
 
 
 
 

2. กิจกรรมพิธีกรรมทาง
ศาสนาทุกเช้าวันศุกร์ 
(พุทธ-อิสลาม) 

ร้อยละ 97.96 ของผู้เรียน 

ในระดับชั้น ป.4-6 ปฏิบัติ
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ  
เนตรนารี อยู่ในระดับ  
ยอดเยี่ยม 

 

ร้อยละ 98.59 ของผู้เรียน 

ชั้น ป.1-6 เข้าร่วมปฏิบัติ
กิจกรรมพิธีกรรมทาง 
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3. ผลการประเมิน
กิจกรรมอบรมพัฒนา
จิต 

ศาสนาทุกเช้าวันศุกร์  
(พุทธ-อิสลาม) อยู่ในระดับ 

 ยอดเยี่ยม 
 

ร้อยละ 99 ของผู้เรียนใน 

ระดับ ป.5-6 ปฏิบัติกิจกรรม 

การอบรมพัฒนาจิต อยู่ใน 

ระดับยอดเยี่ยม 
4. มีสุขภาวะทาง
ร่างกายและจิตสังคม 

ผู้เรียนมีการรักษา
สุขภาพกาย 
สุขภาพจิต อารมณ์
และสังคม และ
แสดงออกอย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วง
วัย สามารถอยู่ร่วมกับ
คนอื่นอย่างมีความสุข 
เข้าใจผู้อื่นไม่มีความ
ขัดแย้งกับผู้อื่น 

1. ผลการประเมินดัชนี
มวลกาย นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-6 

 
 
 

2. ผลการประเมิน
สมรรถนะผู้เรียน 

ประจ าปี 
 
 

3. ผลการประเมินการ
จัดกิจกรรมรณรงค์
ต่อต้านสิ่งเสพติด และ
วันงดสูบบุหรี่โลก/
P.A.R.E. 
 

 

4. ผลการตรวจสุขภาพ
ร่างกาย/ฟัน 

 

 

ร้อยละ 50.84 ของผู้เรียน 

ชั้น ป.1-6 ทดสอบการประเมิน
ดัชนีมวลกายจากกรมพลศึกษา 
อยู่ในระดับ ปานกลาง 
 

ร้อยละ 100 ของผู้เรียน 

ชั้น ป.1-6 มีการประเมิน
สมรรถนะผู้เรียนประจ าปี  
อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
 

ร้อยละ 96.36 ของผู้เรียน 

ชั้น ป.1-6 ร่วมปฏิบัติกิจกรรม
รณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติด 

วันงดสูบบุหรี่โลก/P.A.R.E. 
อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 

 

ร้อยละ 95.68 ของผู้เรียนชั้น  
ป.1-6 ได้รับการตรวจสุขภาพ
ร่างกาย/ฟัน อยู่ในระดับ 

 ยอดเยี่ยม 



 

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล และหลักฐาน 

มาตรฐานท่ี 1 ด้านคุณภาพของผู้เรียน 

รายละเอียดมาตรฐานท่ี 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 

 ค าอธิบาย ผลการเรียนรู้ที่เป็นคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ประกอบด้วยความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารการคิด

ค านวณ การคิดประเภทต่าง ๆ ในการสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร การมีความรู้ ทักษะ

พื้นฐานและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เป็นค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็ นไทย การ

ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย รวมทั้งสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

ประเด็นพิจารณา ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล หลักฐาน 

รายละเอียด 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียน 

1. มีความสามารถในการอ่าน 
การเขียน การส่ือสาร และการ
คิดค านวณตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนดในแต่ละ
ระดับชั้น 

 
 
 

ร้อยละ 78.56 ของผู้เรียนมี
ความสามารถในการอ่าน การ
เขียน การส่ือสาร และการคิด
ค านวณตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนดในแต่ละระดับชั้น 

  ผู้เรียนระดับชั้น ป.1 เข้ารับการ
ทดสอบประเมินผล RT 

  ผู้เรียนระดับชั้น ป.3 เข้ารับการ
ทดสอบประเมินผล NT 
  ผู้เรียนระดับชั้น ป.6 เข้ารับการ
ทดสอบประเมินผล O-NET 
  ผู้เรียนระดับชั้น ป.1-6 เข้ารับการ
ทดสอบรายบุคคลในการอ่านค าศัพท์
ภาษาไทย 

 

1. ผลการสอบ RT 
 
2. ผลการสอบ NT 
 
3. ผลการสอบ O-NET 
 
4. ผลการประเมินความสามารถ 
ในการอ่านค าศัพท์ภาษาไทยของ
นักเรียนชั้น ป.1-6 

 

 



 

ประเด็นพิจารณา ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล หลักฐาน 

    ผู้เรียนระดับชั้น ป.1-6 เข้ารับการ
ทดสอบรายบุคคล การอ่านค าศัพท์และ
สนทนาภาษาอังกฤษ 

5. ผลการประเมินความสามารถ 

ในการอ่านค าศัพท์ และสนทนา
ภาษาอังกฤษ 

2. มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา 

ร้อยละ 100 ผู้เรียนมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 

  ผู้เรียนระดับชั้น ป.1-6 เข้ารับการ
ทดสอบการอ่าน การคิดวิเคราะห์และ
เขียนส่ือความใน 9 กลุ่มสาระ 

- ผลการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์และเขียนส่ือความ  
(ประเมิน 9 กลุ่มสาระ) 

3. มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 

ร้อยละ 100 ผู้เรียนมี
ความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 

  ผู้เรียนระดับชั้น ป.1-6 ปฏิบัติ
โครงการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจแบบ
พอเพียง/โครงการ STEM/โครงการ SMT 
และกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 

1. โครงการบูรณาการหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. โครงงาน STEM 
3. โครงการ SMT 
4. กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 

4. ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร 

ร้อยละ 98.98 ผู้เรียนมี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

  ผู้เรียนระดับชั้น ป.1-6 เข้าร่วมการ
ประเมินสมรรถนะผู้เรียน 

 ผู้เรียนระดับชั้น ป.1-6 ปฏิบัติ
กิจกรรมเสริมในแต่ละกลุ่มสาระ 

 

1. ผลการประเมินสมรรถนะผู้เรียน 

2. กิจกรรมเสริมในแต่ละกลุ่มสาระ 
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       - สาร สสท. 
    - การสร้างชิ้นงานเนื่องใน 

วันส าคัญ 

    - การแข่งขันการตอบปัญหา 

คณิตคิดเร็วจากคอมพิวเตอร์ 
     -เกมการค้นหาค าศัพท์จาก
คอมพิวเตอร์ 
    - การตอบปัญหาโดยใช้โปรแกรม 
KAHOOD , QUIZIZZ 
    -การฝึกพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ 

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

ร้อยละ 73.67 ผู้เรียน  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 ผู้เรียนระดับชั้น ป.1-6 เข้ารับการ
ทดสอบประเมิน 9 กลุ่มสาระ 

 ผู้เรียนระดับชั้น ป.1 เข้ารับการ
ทดสอบประเมินผล RT 
 ผู้เรียนระดับชั้น ป.3 เข้ารับการ
ทดสอบประเมินผล NT 
 ผู้เรียนระดับชั้น ป.6 เข้ารับการ
ทดสอบประเมินผล O-NET 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ีย  
9 กลุ่มสาระ 

2. ผลการสอบ 

   - RT 

  - NT 

  - O-NET 

 

 

 



 

ประเด็นพิจารณา ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล หลักฐาน 

6. มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และ
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

ร้อยละ 96.07 ของผู้เรียนมี
ความรู้ ทักษะและเจตคติที่ดี 
ต่องานอาชีพ 

 ผู้เรียนระดับชั้น ป.3-6 ปฏิบัติ
โครงการทักษะชีวิต 

 ผู้เรียนในระดับชั้น ป.6 เข้าสอบ 

เรียนต่อในระดับชั้น ม.1 

 ผู้เรียนระดับชั้น ป.1-6 ปฏิบัติการ
ส ารวจอาชีพในชุมชน 

1. ผลการประเมินโครงการทักษะชีวิต 

2. ผลการสอบเข้าเรียนต่อระดับ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

3. ผลการด าเนินงานโดยการส ารวจ
อาชีพในชุมชน 

รายละเอียดที่ 1.2 คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 

1. มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี
ตามที่สถานศึกษาก าหนด 

 
 
 

ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมี
คุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

 ผู้เรียนระดับชั้น ป.1-6 เข้ารับการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 ผู้เรียนระดับชั้น ป.1-6 ปฏิบัติ
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

 ผู้เรียนระดับชั้น ป.1-6 ปฏิบัติ
กิจกรรมจิตสาธารณะ 

1. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ (ผู้ปกครอง, ครู, นักเรียน) 
2. ผลการประเมินกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 

3. แบบบันทกึจิตสาธารณะ 

2. มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น 
และความเป็นไทย 

ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีความ
ภาคภูมิใจในท้องถิ่น และความ
เป็นไทย 

 ผู้เรียนระดับชั้นประถมปีที่ 1 - 6 
ปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 

 ผู้เรยีนระดับชั้นประถมปีที่ 1 - 6 
ปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 

1. ผลการประเมินกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 

2. ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

 



 

ประเด็นพิจารณา ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล หลักฐาน 

3. ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่าง และหลากหลาย 

ร้อยละ 98.51 ของผู้เรียนยอมรับ
ที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง 
และหลากหลาย 

 ผู้เรียนระดับ ป.4-6 ปฏิบัติกิจกรรม
การเข้าค่ายลูกเสือ- เนตรนารี 
 ผู้เรียนชั้น ป.1-6 ปฏิบัติพิธีกรรม 

ทางศาสนาทุกเช้าวันศุกร์  
(พุทธ-อิสลาม) 
 ผู้เรียนระดับชั้น ป.5-6 ปฏิบัติการ
อบรมพฒันาจิต  ณ วัดพระรามเก้า
กาญจนาภิเษก 

1. ผลการประเมินกิจกรรมการ 

เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี 
2. กิจกรรมพิธีกรรมทางศาสนา 

ทุกเช้าวันศุกร์ (พุทธ-อิสลาม) 
3. ผลการประเมินอบรมพัฒนาจิต 

4. มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิต
สังคม 

ร้อยละ 96.22 ของผู้เรียนมีสุข
ภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

 ผู้เรียนระดับชั้น ป.1-6 เข้าร่วม
ทดสอบการประเมินสมรรถภาพทาง
ร่างกายจากกรมพลศึกษา 

 ผู้เรียนระดับชั้น ป.1-6 ปฏิบัติ
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านสื่อเสพติด 

วันงดสูบบุหรี่โลก D.A.R.E.  
 ผู้เรียนระดับชั้น ป.1-6 รับการ 

ตรวจสุขภาพร่างกาย/ฟัน 

1. ผลการประเมินดัชนีมวลกาย 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 

2. ผลการประเมินสมรรถภาพ 

ผู้เรียนประจ าปี 
3. ผลการประเมินการจัดกิจกรรม
รณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติดวันงดสูบ 

บุหรี่โลก D.A.R.E. 
4. ผลการตรวจสุขภาพร่างกาย/ฟัน 

 



 

 

มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

มาตรฐาน ค าอธิบายและประเด็นพิจารณา 
มาตรฐานท่ี 2  
      กระบวนการบริหาร 
และการจัดการ 

มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
     เป็นการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  มีการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์
และพันธกิจอย่างชัดเจน สามารถด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาในทุกกลุ่มเป้าหมาย จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้รวมท้ังจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
    2.1  มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
           สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษา
แห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด รวมทั้งทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม  
          ประเด็นพิจารณา  
          2.1.1 แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและค่า
เป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียนสมาคมสตรีไทย  
          2.1.2 ประชุมปฏิบัติการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสมาคมสตรีไทย พร้อม
เอกสารด าเนินงาน 
          2.1.3 ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสมาคม
สตรีไทย โดยใช้ข้อมูลผลการประเมินมาตรฐานย้อนหลัง 3 ปี และรายงานผลการประเมิน
ภายนอกรอบ 3 เป็นแนวทางก าหนดค่าเป้าหมาย (1.1 , 1.2 )  
         2.1.4 จัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจและความต้องการของผู้ปกครองทุกช้ันเรียน เพื่อ
น าข้อคิดเห็นมาพัฒนางานของโรงเรียน (1.3)  
         2.1.5 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน มีวาระ เพื่อพิจารณา เรื่องประกาศ
มาตรฐานการศึกษา และค่าเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียนสมาคมสตรีไทย  (1.4) 
        2.1.6 มีการประกาศมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน
สมาคมสตรีไทย ในช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ วารสาร และช้ีแจงในท่ีประชุมการปฐมนิเทศ
ผู้ปกครอง (1.3 , 1.5) 
       2.1.7 มีการประชุมมอบหมายโครงการ กิจกรรมงานของโรงเรียนให้ครู บุคลากรและ
ผู้เกี่ยวข้อง ด าเนินงานตามท่ีก าหนดไว้  

 



 

มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ (ต่อ)  

มาตรฐาน ค าอธิบายและประเด็นพิจารณา 
          2.1.8 มีการประชุมวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย สภาพปัญหาและความต้องการของ

โรงเรียน  
         2.1.9 ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายด้านต่าง ๆ โดยทุกฝ่ายมี  ส่วนร่วม (1.4) 
 

    2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
         สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ท้ังในส่วน
การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การน าแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษามีการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการ
บริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการ
นิเทศภายใน การน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรและผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
วางแผน ปรับปรุง พัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา  
        ประเด็นพิจารณา  
        2.2.1 สถานศึกษาใช้ระบบจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา เป็นระยะทุก  
3 ปี (2.1) 
        2.2.2 สถานศึกษาท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา/ปฏิทินงานประจ าปี (2.5) 
        2.2.3 สถานศึกษาใช้ระบบ PDCA ในการด าเนินทุกโครงงาน/กิจกรรม/งาน (2.4) 
        2.2.4 สถานศึกษามีระบบติดตามงาน และการนิเทศการจัดการเรียนรู้ รวบรวมข้อมูล
เพื่อท าสารสนเทศของโรงเรียน และน าไปใช้พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ (2.2) 
        2.2.5 สถานศึกษาใช้ระบบ PLC ส่งเสริมพัฒนา และแก้ปัญหาให้กับผู้เรียน (2.4) 
        2.2.6 สถานศึกษาจัดทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อสนับสนุนให้ครูจัดท าส่ือ อุปกรณ์ใช้
ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนอย่างเพียงพอ  
        2.2.7 สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน อาทิ ทุนการศึกษา จัดแนะแนวเพื่อ
การศึกษาต่อช้ัน ม. 1 การตรวจด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียน การให้ภูมิคุ้มกันโรค การจัด
ครูเป็นเวรดูแลความปลอดภัยของนักเรียน ส่งเสริมการท าประกันอุบัติเหตุตามความสมัครใจ 
(2.3) 
 

 

 

 

 



 

มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ (ต่อ)  

มาตรฐาน ค าอธิบายและประเด็นพิจารณา 
         2.2.8 สถานศึกษาจัดหาบุคลากรครูเพียงพอต่อจ านวนนักเรียน สอนตรงตามวุฒิ

การศึกษา มีวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าปริญญาตรี และมีใบ
ประกอบวิชาชีพครู  (2.3) 
 
    2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่ เน้นคุณภาพผู้ เ รียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย  
        สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ท้ังด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรม
เสริมหลักสูตรท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านเช่ือมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่ม
เป้าหมาย รวมถึงการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มท่ีเรียนแบบควบรวมหรือกลุ่มท่ีเรียน
ร่วมด้วย  
        ประเด็นพิจารณา 
        2.3.1 จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาตามแนวของหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551 
ฉบับปรับปรุง 2560  (3.1)  
        2.3.2 จัดท าหลักสูตรครบ 9 กลุ่มสาระ  (3.1 , 3.4) 
        2.3.3 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านวิชาการให้กับนักเรียนทุกคน อาทิ การท า
โครงงาน กิจกรรมเสริมทักษะทางภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน STEM  SMT STEAM  
(3.2) 
        2.3.4 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านการพัฒนาผู้เรียนให้กับนักเรียนทุกคน อาทิ 
กิจกรรมบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจแบบพอเพียง  กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรม
ชมรม กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรม
ดนตรี  (3.3) 
       2.3.5 มีการออกแบบการจัดแผนการจัดการเรียนรู้ครบท้ัง 9 กลุ่มสาระ โดยเน้นการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีความหลากหลาย  
       2.3.6  มีการนิเทศ ก ากับการจัดท าแผนการเรียนรู้ และการน าแผนการจัดการเรียนรู้
ไปใช้ในช้ันเรียนท้ัง 9 กลุ่มสาระ  
       2.3.7 มีการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อน าผลไปพัฒนาปรับปรุง หลักสูตรทุก
ส้ินปีการศึกษา (3.5) 
       2.3.8 มีการส ารวจความพึงพอใจและความต้องการของผู้ปกครอง นักเรียน เพื่อ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร (3.5) 

 



 

มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ (ต่อ)  

มาตรฐาน ค าอธิบายและประเด็นพิจารณา 
     2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  

          สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ
และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน  
         ประเด็นพิจารณา 
         2.4.1  สถานศึกษาส่งครูทุกคนเข้ารับการอบรมศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ ไม่ต่ ากว่า 20 ช่ัวโมงต่อปี (4.1) 
         2.4.2 สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูท าวิจัย เพื่อพัฒนางานตนเอง ปีการศึกษาละ 1 เรื่อง  
        2.4.3 สถานศึกษาเชิญวิทยากรภายนอกเข้ามาจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ครู และ
นักเรียนไม่น้อยกว่า 10 ครั้งต่อปีการศึกษา (4.3) 
        2.4.4 ครูมีการประชุมกลุ่มเพื่อร่วมกันศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนร่วมกัน และหา
แนวทางช่วยเหลือ พัฒนานักเรียนท่ีมีปัญหาการเรียนและปัญหาอื่น ๆ ตามความเหมาะสม 
(4.2) , (4.5) 
        2.4.5 จัดให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวิชาการจากการเข้ารับการอบรม  
(4.2) , (4.5) 
    2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  
          สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน และ
สภาพแวดล้อมทางสังคม ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย  
         ประเด็นพิจารณา 
         2.5.1 สถานศึกษามีส่ือ Smart Classroom  เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้   
ในห้องเรียนทุกช้ันเรียน (5.1)  
         2.5.2 มีการจัดป้ายนิเทศความรู้ภายในช้ันเรียนและนอกชั้นเรียน (5.1) 
         2.5.3 มีการจัดภูมิทัศน์เพื่อการเรียนรู้ อาทิ ติดป้ายช่ือพืชในโรงเรียน 
มีมุมพืชสวนครัว (5.2) 
         2.5.4 มีการปรับภูมิทัศน์รอบรั้วโรงเรียนให้สะอาด และส่งเสริมความรู้เรื่องอาเซียน/
วัฒนธรรมไทย/เหตุการณ์ปัจจุบัน (5.2) 
         2.5.5 มีการจัดครูเวรดูแลความปลอดภัยในโรงเรียนท้ังช่วงเช้า กลางวัน เย็น และ
วันหยุดเสาร์-อาทิตย์/วันหยุดนักขัตฤกษ์ (5.4) 
 

 

 



 

มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ (ต่อ)  

มาตรฐาน ค าอธิบายและประเด็นพิจารณา 
          2.5.6 มีสนามฟุตบอลและสนามบาสเกตบอล เพื่อให้นักเรียนได้ออกก าลังตามความ

เหมาะสม  (5.3) , (5.5)  
         2.5.7 มีมุมอ่านหนังสือนอกชั้นเรียน (5.3) , (5.5) 
         2.5.8 มีห้องพยาบาล อุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฐมพยาบาล  
(5.4)  
         2.5.9 มีพื้นท่ีใช้สอยตามกิจวัตรประจ าวันอย่างเพียงพอ ได้แก่ห้องอาหาร 
ห้องสุขา อ่างล้างมือ (5.4) 
         2.5.10 มีการด าเนินงานด้วยระบบป้องกันเหตุฉุกเฉิน การป้องกันอัคคีภัย 
ซ้อมการอพยพหนีไฟ ทุกปีการศึกษา (5.4) 
         2.5.11 มีการปรับปรุง/พัฒนา ด้านอาคารสถานท่ี การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อความ
ปลอดภัย ทุกปีการศึกษา  
 
    2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้  
         สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
ใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา  
         ประเด็นพิจารณา 
         2.6.1 มีงบประมาณสนับสนุนการจัดหาส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อการจัดการเรียนรู้  
(6.5) 
         2.6.2 มีบันทึกการใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศทุกช้ันเรียน (6.2) 
         2.6.3 มีบันทึกการใช้ส่ือเทคโนโลยีในห้องประกอบ อาทิ ห้องสมุด ห้องประชุม  (6.4) 
         2.6.4 สถานศึกษามี Website Facebook Line เพื่อใช้ส่ือสารแลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหว่างบุคลากรในโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน (6.3) 
         2.6.5 ผู้เรียนสร้างสรรค์ช้ินงานโดยใช้คอมพิวเตอร์ (6.2) 
         2.6.6 มีการบันทึกข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับนักเรียน (6.1) 
 

 

 

 
 



 

 การก าหนดเกณฑ์คุณภาพของประเด็นพิจารณา 

มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ เกณฑ์คุณภาพ 

     สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน 
ท้องถิ่น  วัตถุประสง ค์ของแผนการศึกษา
แห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด 
รวมทั้งทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม  
 1. แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท ามาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาและค่าเป้าหมาย
ความส าเร็จของโรงเรียนสมาคมสตรีไทย  
 2. ประชุมปฏิบั ติการ จัดท ามาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียนสมาคมสตรีไทย พร้อม
เอกสารด าเนินงาน 
 3. ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของ
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสมาคมสตรี
ไทย โดยใช้ข้อมูลผลการประเมินมาตรฐาน
ย้อนหลัง 3 ปี และรายงานผล 
การประเมินภายนอกรอบ 3 เป็นแนวทาง
ก าหนดค่าเป้าหมาย  
 4. จัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจและ
ความต้องการของผู้ปกครองทุกช้ันเรียน เพื่อน า
ข้อคิดเห็นมาพัฒนางานของโรงเรียน 

 5. มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน มีวาระ เพื่อพิจารณาเรื่องประกาศ
มาตรฐานการ ศึกษา  และ ค่ า เป้ าหมา ย
ความส าเร็จของโรงเรียนสมาคมสตรีไทย  
 

ยอดเยี่ยม ด าเนินงานตามประเด็นพิจารณาครบทุกข้อ 
ดีเลิศ ด าเนินงานตามประเด็นพิจารณาได้ 7-8 ข้อ 

ดี ด าเนินงานตามประเด็นพิจารณาได้ 5-6 ข้อ 
ปานกลาง ด าเนินงานตามประเด็นพิจารณาได้ 3-4 ข้อ 

ก าลังพัฒนา ด าเนินงานตามประเด็นพิจารณาได้ 2 ข้อ 

  

 



 

 
2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน (ต่อ) 
 

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ เกณฑ์คุณภาพ 
  6. มีการประกาศมาตรฐานการศึกษาและค่า
เป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียนสมาคมสตรี
ไทย ในช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ วารสาร และ
ช้ีแจงในท่ีประชุมการปฐมนิเทศผู้ปกครอง  
 7. มีการประชุมมอบหมายโครงการ กิจกรรม
งานของโรงเรียนให้ครู บุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง 
ด าเนินงานตามท่ีก าหนดไว้ 
 8. มีการประชุมวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย 
สภาพปัญหาและความต้องการของโรงเรียน  
 9. ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายด้าน
ต่าง ๆ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 

 
 

 
 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ เกณฑ์คุณภาพ 
     สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ท้ังในส่วนการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การน าแผนไป
ปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษามีการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางาน
อย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากร
ทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มี
ระบบการนิเทศภายใน การน าข้อมูลมาใช้ในการ
พัฒนาบุคลากรและผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
วางแผน ปรับปรุง พัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อ
ผลการจัดการศึกษา  
 1. สถานศึกษาใช้ระบบจัดท าแผนพัฒนา
สถานศึกษา เป็นระยะทุก 3 ปี  
 2. สถานศึกษาท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
การศึกษา/ปฏิทินงานประจ าปี  
 3. สถานศึกษาใช้ระบบ PDCA ในการด าเนิน
ทุกโครงงาน/กิจกรรม/งาน  
 4. สถานศึกษามีระบบติดตามงาน และการ
นิเทศการจัดการเรียนรู้  รวบรวมข้อมูลเพื่อท า
สารสนเทศของโรงเรียน และน าไปใช้พัฒนางานให้
มีประสิทธิภาพ  
 5. สถานศึกษาใช้ระบบ PLC ส่งเสริมพัฒนา 
และแก้ปัญหาให้กับผู้เรียน  
 6. สถานศึกษาจัดทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อ
สนับสนุนให้ครูจัดท าส่ือ อุปกรณ์ใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ให้แก่นักเรียนอย่างเพียงพอ       

ยอดเยี่ยม ด าเนินงานตามประเด็นพิจารณาครบทุกข้อ 
ดีเลิศ ด าเนินงานตามประเด็นพิจารณาจ านวน 7 ข้อ 

ดี ด าเนินงานตามประเด็นพิจารณาจ านวน 6 ข้อ 
ปานกลาง ด าเนินงานตามประเด็นพิจารณาจ านวน 5 ข้อ 

ก าลังพัฒนา ด าเนินงานตามประเด็นพิจารณาได้เพียง 4 ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    
 
 
 

 

 



 

  2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา (ต่อ) 

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ เกณฑ์คุณภาพ 
 7. สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
อาทิ ทุนการศึกษา จัดแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อ
ช้ัน ม. 1 การตรวจด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียน 
การให้ภูมิคุ้มกันโรค การจัดครูเป็นเวรดูแลความ
ปลอดภัยของนักเรียน ส่งเสริมการท าประกัน
อุบัติเหตุตามความสมัครใจ 
 8. สานศึกษาจัดหาบุคลากรครูเพียงพอต่อ
จ านวนนักเรียน สอนตรงตามวุฒิการศึกษา มีวุฒิ
ทางการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
ปริญญาตรี และมี       ใบประกอบวิชาชีพครู 

 
 
 

 

 

  2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย  

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ เกณฑ์คุณภาพ 
     สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ 
ท้ังด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตร
ท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านเช่ือมโยงวิถีชีวิตจริง 
และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการจัดการ
เรียนการสอนของกลุ่มท่ีเรียนแบบควบรวมหรือ
กลุ่มท่ีเรียนร่วมด้วย 
 1. จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาตามแนวของ
หลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 ฉบับ
ปรับปรุง 2560  
 2. จัดท าหลักสูตรครบ 9 กลุ่มสาระ  
 3. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านวิชาการให้กับ
นักเรียนทุกคน อาทิ การท าโครงงาน กิจกรรมเสริม
ทักษะทางภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน 
STEM  SMT STEAM  
 

ยอดเยี่ยม   ด าเนินงานตามประเด็นพิจารณาครบทุกข้อ 
ดีเลิศ ด าเนินงานตามประเด็นพิจารณาจ านวน 7 ข้อ 

ดี ด าเนินงานตามประเด็นพิจารณาจ านวน 6 ข้อ 
ปานกลาง ด าเนินงานตามประเด็นพิจารณาจ านวน 5 ข้อ 

ก าลังพัฒนา ด าเนินงานตามประเด็นพิจารณาได้เพียง 4 ข้อ 
  

 

 



 

  2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย (ต่อ)  

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ เกณฑ์คุณภาพ 
 4. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านการพัฒนา
ผู้เรียนให้กับนักเรียนทุกคน อาทิ กิจกรรมบูรณา
การหลักปรัชญาของเศรษฐกิจแบบพอเพียง  
กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมชมรม กิจกรรมเข้า
ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม กิจกรรมดนตรี  
 5. มีการออกแบบการจัดแผนการจัดการเรียนรู้
ครบท้ัง 9 กลุ่มสาระ โดยเน้นการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้มีความหลากหลาย  
 6. มีการนิเทศ ก ากับการจัดท าแผนการเรียนรู้ 
และการน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในช้ันเรียน
ท้ัง 9 กลุ่มสาระ  
 7. มีการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อน า
ผลไปพัฒนาปรับปรุง หลักสูตรทุกส้ินปีการศึกษา  
 8. มีการส ารวจความพึงพอใจและความ
ต้องการของผู้ปกครอง นักเรียน เพื่อพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา และการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตร  
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ เกณฑ์คุณภาพ 
     สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู 
บุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพและจัด
ให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการ
พัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน  
 1.  สถานศึกษาส่งครูทุกคนเข้ารับการ
อบรมศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ ไม่ต่ ากว่า 20 ช่ัวโมงต่อปี  
 2. สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูท าวิจัย เพื่อ
พัฒนางานตนเอง ปีการศึกษาละ 1 เรื่อง  
 3. สถานศึกษาเชิญวิทยากรภายนอกเข้ามา
จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ครู และนักเรียนไม่น้อย
กว่า 10 ครั้งต่อปีการศึกษา  
 4. ครูมีการประชุมกลุ่มเพื่อร่วมกันศึกษา
พฤติกรรมของนักเรียนร่วมกัน และหาแนวทาง
ช่วยเหลือ พัฒนานักเรียนท่ีมีปัญหาการเรียน
และปัญหาอื่น ๆ ตามความเหมาะสม  
 5. จัดให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทาง
วิชาการจากการเข้ารับการอบรม  
 

ยอดเยี่ยม ด าเนินการตามประเด็นพิจารณาครบทุกข้อ 
ดีเลิศ ด าเนินการตามประเด็นพิจารณาได้ 4 ข้อ 

ดี ด าเนินการตามประเด็นพิจารณาได้ 3 ข้อ 
ปานกลาง ด าเนินการตามประเด็นพิจารณาได้ 2 ข้อ 

ก าลังพัฒนา ด าเนินการตามประเด็นพิจารณาได้ 1 ข้อ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ เกณฑ์คุณภาพ 

     สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพท้ัง
ภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อม
ทางสังคม ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความ
ปลอดภัย  
 1. สถานศึกษามีส่ือ Smart Classroom  เพื่อ
ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้  ในห้องเรียนทุกช้ันเรียน 
 2. มีการจัดป้ายนิเทศความรู้ภายในช้ันเรียน
และนอกชั้นเรียน  
 3. มีการจัดภูมิทัศน์เพื่อการเรียนรู้ อาทิ ติด
ป้ายช่ือพืชในโรงเรียน  มีมุมพืชสวนครัว 
 4. มีการปรับภูมิทัศน์รอบรั้วโรงเรียนให้สะอาด 
และส่งเสริมความรู้เรื่องอาเซียน/วัฒนธรรมไทย/
เหตุการณ์ปัจจุบัน  
 5. มีการจัดครู เวรดูแลความปลอดภัยใน
โรงเรียนท้ังช่วงเช้า กลางวัน เย็น และวันหยุดเสาร์-
อาทิตย์/วันหยุดนักขัตฤกษ์ 
 6. มีสนามฟุตบอลและสนามบาสเกตบอล 
เพื่อให้นักเรียนได้ออกก าลังตามความเหมาะสม  
 7. มีมุมอ่านหนังสือนอกชั้นเรียน 
 8. มีห้องพยาบาล อุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ ท่ี
จ าเป็นส าหรับการปฐมพยาบาล 
 9. มีพื้นท่ีใช้สอยตามกิจวัตรประจ าวันอย่าง
เพียงพอ ได้แก่ห้องอาหาร  ห้องสุขา อ่างล้างมือ  
 10. มีการด าเนินงานด้วยระบบป้องกันเหตุ
ฉุกเฉิน การป้องกันอัคคีภัยซ้อมการอพยพหนีไฟ 
ทุกปีการศึกษา  
 11. มีการปรับปรุง/พัฒนา ด้านอาคารสถานท่ี 
การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย ทุกปี
การศึกษา  

ยอดเยี่ยม ด าเนินงานตามประเด็นพิจารณาได้ครบทุกข้อ 
ดีเลิศ ด าเนินงานตามประเด็นพิจารณาได้ 9 – 10 ข้อ 

ดี ด าเนินงานตามประเด็นพิจารณาได้ 7 - 8 ข้อ 
ปานกลาง ด าเนินงานตามประเด็นพิจารณาได้ 5 - 6 ข้อ 

ก าลังพัฒนา ด าเนินงานตามประเด็นพิจารณาได้น้อยกว่า 4 ข้อ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 

  2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  
 

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ เกณฑ์คุณภาพ 
     สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การ
พัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา  
 1. มีงบประมาณสนับสนุนการจัดหาส่ือ 
วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อการจัดการเรียนรู้  
 2 .  มี บั น ทึกก าร ใ ช้ ส่ื อ เทค โน โลยี
สารสนเทศทุกช้ันเรียน 
 3. มีบันทึกการใช้ส่ือเทคโนโลยีในห้อง
ประกอบ อาทิ ห้องสมุด ห้องประชุม  
 4. สถานศึกษามี Website Facebook 
Line เพื่ อ ใ ช้ ส่ือสารแลก เปล่ียนเ รี ยนรู้
ระหว่างบุคลากรในโรง เรียน นักเรียน 
ผู้ปกครอง และชุมชน  
 5. ผู้เรียนสร้างสรรค์ช้ินงานโดยใช้
คอมพิวเตอร์  
 6. มีการบันทึกข้อมูลสารสนเทศท่ี
เกี่ยวกับนักเรียน 

 

ยอดเยี่ยม ด าเนินงานตามประเด็นพิจารณาครบทุกข้อ 
ดีเลิศ ด าเนินงานตามประเด็นพิจารณาได้  5  ข้อ  

ดี ด าเนินงานตามประเด็นพิจารณาได้  4  ข้อ  
ปานกลาง ด าเนินงานตามประเด็นพิจารณาได้  3  ข้อ  

ก าลังพัฒนา ด าเนินงานตามประเด็นพิจารณาได้  2  ข้อ  
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

การก าหนดเกณฑ์คุณภาพของรายละเอียดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ 
 

มาตรฐาน รายละเอียด ประเด็นพิจารณาและเกณฑ์คุณภาพ ค่าเป้าหมายความส าเร็จ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับ 

ผลการประเมิน 3 ปีย้อนหลัง 
 

2550 2555 2558 
ได้มาตรฐาน ดีมาก ดีมาก 

 

 
ยอดเยี่ยม 

 
 

2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศกึษาก าหนดชัดเจน  
     ประเด็นพิจารณา  
    1. แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและค่า
เป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียนสมาคมสตรีไทย  
    2. ประชุมปฏิบัติการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสมาคมสตรีไทย 
พร้อมเอกสารด าเนินงาน 
    3. ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสมาคม
สตรีไทย โดยใช้ข้อมูลผลการประเมินมาตรฐานย้อนหลัง 3 ปี และรายงานผลการ
ประเมินภายนอกรอบ 3 เป็นแนวทางก าหนดค่าเป้าหมาย  
    4. จัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจและความต้องการของผู้ปกครองทุกช้ันเรียน 
เพื่อน าข้อคิดเห็นมาพัฒนางานของโรงเรียน  
    5. มีการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน มีวาระ เพื่อพิจารณาเรื่อง
ประกาศมาตรฐานการศึกษา และค่าเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียนสมาคมสตรี
ไทย  
    6. มีการประกาศมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน
สมาคมสตรีไทย ในช่องทาง   ต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ วารสาร และช้ีแจงในท่ีประชุม
การปฐมนิเทศผู้ปกครอง  
    7. มีการประชุมมอบหมายโครงการ กิจกรรมงานของโรงเรียนให้ครู บุคลากร
และผู้เกี่ยวข้อง ด าเนินงานตามท่ีก าหนดไว้ 
    8. มีการประชุมวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย สภาพปัญหาและความต้องการของ
โรงเรียน  
    9. ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายด้านต่าง ๆ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 

 
 

ยอดเยี่ยม 

 



 

มาตรฐาน รายละเอียด ประเด็นพิจารณาและเกณฑ์คุณภาพ ค่าเป้าหมายความส าเร็จ 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
     ประเด็นพิจารณา  
    1. สถานศึกษาใช้ระบบจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา เป็นระยะทุก 3 ปี  
    2. สถานศึกษาท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา/ปฏิทินงานประจ าปี  
    3. สถานศึกษาใช้ระบบ PDCA ในการด าเนินทุกโครงงาน/กิจกรรม/งาน  
    4. สถานศึกษามีระบบติดตามงาน และการนิเทศการจัดการเรียนรู้ รวบรวมข้อมูลเพื่อ
ท าสารสนเทศของโรงเรียน และน าไปใช้พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ  
    5. สถานศึกษาใช้ระบบ PLC ส่งเสริมพัฒนา และแก้ปัญหาให้กับผู้เรียน  
    6. สถานศึกษาจัดทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อสนับสนุนให้ครูจัดท าส่ือ อุปกรณ์ใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนอย่างเพียงพอ  
    7. สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน อาทิ ทุนการศึกษา จัดแนะแนวเพื่อ
การศึกษาต่อช้ัน ม. 1 การตรวจด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียน การให้ภูมิคุ้มกันโรค การ
จัดครูเป็นเวรดูแลความปลอดภัยของนักเรียน ส่งเสริมการท าประกันอุบัติเหตุตามความ
สมัครใจ 
    8. สานศึกษาจัดหาบุคลากรครูเพียงพอต่อจ านวนนักเรียน สอนตรงตามวุฒิการศึกษา 
มีวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าปริญญาตรี และมีใบประกอบ
วิชาชีพครู 

 
 

ยอดเยี่ยม 

2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนน้คุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
     ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย  
     ประเด็นพิจารณา  
    1. จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาตามแนวของหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 
ฉบับปรับปรุง 2560  
    2. จัดท าหลักสูตรครบ 9 กลุ่มสาระ  
    3. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านวิชาการให้กับนักเรียนทุกคน อาทิ การท าโครงงาน 
กิจกรรมเสริมทักษะทางภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน STEM  SMT STEAM  
    4. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านการพัฒนาผู้เรียนให้กับนักเรียนทุกคน อาทิ กิจกรรม
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจแบบพอเพียง  กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมชมรม 
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมดนตรี  
    5. มีการออกแบบการจัดแผนการจัดการเรียนรู้ครบท้ัง 9 กลุ่มสาระ โดยเน้นการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้มีความหลากหลาย  

 
 
 

ยอดเยี่ยม 

 

 



 

มาตรฐาน รายละเอียด ประเด็นพิจารณาและเกณฑ์คุณภาพ ค่าเป้าหมายความส าเร็จ 

    6. มีการนิเทศ ก ากับการจัดท าแผนการเรียนรู้ และการน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้
ในช้ันเรียนท้ัง 9 กลุ่มสาระ  
    7. มีการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อน าผลไปพัฒนาปรับปรุง หลักสูตรทุกส้ินปี
การศึกษา  
    8. มีการส ารวจความพึงพอใจและความต้องการของผู้ปกครอง นักเรียน เพื่อพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา และการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

 
 
 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
     ประเด็นพิจารณา  
    1.  สถานศึกษาส่งครูทุกคนเข้ารับการอบรมศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ ไม่ต่ ากว่า 20 ช่ัวโมงต่อปี  
    2. สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูท าวิจัย เพื่อพัฒนางานตนเอง ปีการศึกษาละ 1 เรื่อง  
    3. สถานศึกษาเชิญวิทยากรภายนอกเข้ามาจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ครู และนักเรียนไม่
น้อยกว่า 10 ครั้งต่อปีการศึกษา  
    4. ครูมีการประชุมกลุ่มเพื่อร่วมกันศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนร่วมกัน และหา
แนวทางช่วยเหลือ พัฒนานักเรียนท่ีมีปัญหาการเรียนและปัญหาอื่น ๆ ตามความ
เหมาะสม  
    5. จัดให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวิชาการจากการเข้ารับการอบรม 

 
ยอดเยี่ยม 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  
     ประเด็นพิจารณา  
    1. สถานศึกษามีส่ือ Smart Classroom  เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้  ในห้องเรียนทุกช้ัน
เรียน 
    2. มีการจัดป้ายนิเทศความรู้ภายในช้ันเรียนและนอกชั้นเรียน  
    3. มีการจัดภูมิทัศน์เพื่อการเรียนรู้ อาทิ ติดป้ายช่ือพืชในโรงเรียน  มีมุมพืชสวนครัว 
    4. มีการปรับภูมิทัศน์รอบรั้วโรงเรียนให้สะอาด และส่งเสริมความรู้เรื่องอาเซียน/
วัฒนธรรมไทย/เหตุการณ์ปัจจุบัน  
    5. มีการจัดครูเวรดูแลความปลอดภัยในโรงเรียนท้ังช่วงเช้า กลางวัน เย็น และวันหยุด
เสาร์-อาทิตย์/วันหยุดนักขัตฤกษ์ 
    6. มีสนามฟุตบอลและสนามบาสเกตบอล เพื่อให้นักเรียนได้ออกก าลังตามความ
เหมาะสม  
    7. มีมุมอ่านหนังสือนอกชั้นเรียน 
 

 
 

ยอดเยี่ยม 

 



 
 

 

 

มาตรฐาน รายละเอียด ประเด็นพิจารณาและเกณฑ์คุณภาพ ค่าเป้าหมายความส าเร็จ 

    8. มีห้องพยาบาล อุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฐมพยาบาล 
    9. มีพื้นท่ีใช้สอยตามกิจวัตรประจ าวันอย่างเพียงพอ ได้แก่ห้องอาหาร  ห้องสุขา อ่าง
ล้างมือ  
    10. มีการด าเนินงานด้วยระบบป้องกันเหตุฉุกเฉิน การป้องกันอัคคีภัยซ้อมการอพยพ
หนีไฟ ทุกปีการศึกษา  
    11. มีการปรับปรุง/พัฒนา ด้านอาคารสถานท่ี การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อความ
ปลอดภัย ทุกปีการศึกษา  
 

 
 
 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนนุการบริหารจัดการ  
     และจัดการเรียนรู้  
     ประเด็นพิจารณา  
    1. มีงบประมาณสนับสนุนการจัดหาส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อการจัดการเรียนรู้  
    2. มีบันทึกการใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศทุกช้ันเรียน 
    3. มีบันทึกการใช้ส่ือเทคโนโลยีในห้องประกอบ อาทิ ห้องสมุด ห้องประชุม  
    4. สถานศึกษามี Website Facebook Line เพื่อใช้ส่ือสารแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่าง
บุคลากรในโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน  
   5. ผู้เรียนสร้างสรรค์ช้ินงานโดยใช้คอมพิวเตอร์  
   6. มีการบันทึกข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับนักเรียน 
         

 
 

ยอดเยี่ยม 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สรุปผลการวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาเพ่ือก าหนดเป้าหมายความส าเร็จ 
มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 

รายละเอียดท่ี 2.1   มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
รายละเอียด ค าอธิบาย ประเด็นพิจารณา เกณฑ์คุณภาพ 
   มีเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์และ 
พันธกิจท่ี
สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน 

   สถานศึกษาก าหนด
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจไว้อย่าง
ชัดเจน สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา 
ความต้องการของ
ชุมชน ท้องถิ่น 
วัตถุประสงค์ของ
แผนการศึกษาแห่งชาติ 
นโยบายของรัฐบาล
และของต้นสังกัด 
รวมทั้งทันต่อการ
เปล่ียนแปลงของ 
สังคม  
 

     1. แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน
สมาคมสตรีไทย  
     2. ประชุมปฏิบัติการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนสมาคมสตรีไทย พร้อมเอกสารด าเนินงาน 
     3. ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียนสมาคมสตรีไทย โดยใช้ข้อมูลผลการ
ประเมินมาตรฐานย้อนหลัง 3 ปี และรายงานผลการ
ประเมินภายนอกรอบ 3 เป็นแนวทางก าหนดค่าเป้าหมาย  
     4. จัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจและความต้องการ
ของผู้ปกครองทุกช้ันเรียน เพื่อน าข้อคิดเห็นมาพัฒนางาน
ของโรงเรียน  
     5. มีการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน มีวาระ 
เพื่อพิจารณาเรื่องประกาศมาตรฐานการศึกษา และค่า
เป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียนสมาคมสตรีไทย  
     6. มีการประกาศมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมาย
ความส าเร็จของโรงเรียนสมาคมสตรีไทย ในช่องทางต่าง ๆ 
เช่น เว็บไซต์ วารสาร และช้ีแจงในท่ีประชุมการปฐมนิเทศ
ผู้ปกครอง  
     7. มีการประชุมมอบหมายโครงการ กิจกรรมงานของ
โรงเรียนให้ครู บุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง ด าเนินงานตามท่ี
ก าหนดไว้ 
     8. มีการประชุมวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย สภาพปัญหา
และความต้องการของโรงเรียน  
     9. ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายด้านต่าง ๆ โดย
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

   สถานศึกษา 
มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์
และพันธกิจที
สถานศึกษาก าหนด 
และด าเนินงานตาม
ประเด็นพิจารณา 
 ครบท้ัง 9 ข้อ  

 



 

รายละเอียดท่ี 2.2   มีระบบบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

รายละเอียด ค าอธิบาย ประเด็นพิจารณา เกณฑ์คุณภาพ 
  มีระบบ
บริหารจัดการ
คุณภาพ
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

  สถานศึกษาสามารถ
บริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษาอย่าง
เป็นระบบ ท้ังในส่วน
การวางแผนพัฒนา
คุ ณ ภ า พ ก า ร จั ด
การศึกษา การน าแผน
ไปปฏิบั ติ เพื่ อพัฒนา
คุณภาพการศึกษามี
การติดตามตรวจสอบ 
ป ร ะ เ มิ น ผ ล แ ล ะ
ปรับปรุ งพัฒนางาน
อย่างต่อเนื่อง มีการ
บ ริ ห า ร อั ต ร า ก า ลั ง 
ท รั พ ย า ก ร ท า ง ก าร
ศึกษา และระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน มี
ระบบการนิเทศภายใน 
การน าข้อมูลมาใช้ใน
การพัฒนาบุคลากร
และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วมวางแผน 
ปรับปรุง พัฒนา และ
ร่วมรับผิดชอบต่อผล
การจัดการศึกษา 
  

     1. สถานศึกษาใช้ระบบจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา 
เป็นระยะทุก 3 ปี  
     2. สถานศึกษาท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา/
ปฏิทินงานประจ าปี  
     3. สถานศึกษาใช้ระบบ PDCA ในการด าเนินทุก
โครงงาน/กิจกรรม/งาน  
    4. สถานศึกษามีระบบติดตามงาน และการนิเทศการ
จัดการเรียนรู้  รวบรวมข้อมูลเพื่อท าสารสนเทศของ
โรงเรียน และน าไปใช้พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ  
    5. สถานศึกษาใช้ระบบ PLC ส่งเสริมพัฒนา และ
แก้ปัญหาให้กับผู้เรียน  
    6 .  สถานศึกษาจัดทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อ
สนับสนุนให้ครูจัดท าส่ือ อุปกรณ์ใช้ในการจัดการเรียนรู้
ให้แก่นักเรียนอย่างเพียงพอ  
    7. สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน อาทิ 
ทุนการศึกษา จัดแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อช้ัน ม. 1 การ
ตรวจด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียน การให้ภูมิคุ้มกัน
โรค การจัดครูเป็นเวรดูแลความปลอดภัยของนักเรียน 
ส่งเสริมการท าประกันอุบัติเหตุตามความสมัครใจ 
     8. สานศึกษาจัดหาบุคลากรครูเพียงพอต่อจ านวน
นักเรียน สอนตรงตามวุฒิการศึกษา มีวุฒิทางการศึกษาไม่
ต่ ากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าปริญญาตรี และมีใบ
ประกอบวิชาชีพครู 
 

สถานศึกษามีระบบ
บริหารจัดการคุณภาพ
การศึกษา โดย
ด าเนินงาน 
ตามประเด็นพิจารณา  
ครบท้ัง 8 ข้อ  

 
 



 

รายละเอียดท่ี 2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ 
      ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

รายละเอียด ค าอธิบาย ประเด็นพิจารณา เกณฑ์คุณภาพ 
  ด าเนินงาน
พัฒนา
วิชาการท่ี 
เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบ
ด้านตาม
หลักสูตร
สถานศึกษา
และทุกกลุ่ม 
เป้าหมาย 

   สถานศึกษาบริหาร
จั ด ก า ร เ กี่ ย ว กั บ ง า น
วิ ชาการ  ท้ั ง ด้ านการ
พัฒนาหลักสูตร กิจกรรม
เสริ มห ลัก สูตร ท่ี เ น้ น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
เช่ือมโยง     วิถีชีวิตจริง 
และครอบคลุมทุกกลุ่ม 
เป้าหมาย รวมถึงการ
จัดการเรียนการสอนของ
กลุ่มท่ีเรียนแบบควบรวม
หรือกลุ่มท่ีเรียนร่วมด้วย 
 

     1. จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาตามแนวของหลักสูตร
แกนกลางพุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง 2560  
     2. จัดท าหลักสูตรครบ 9 กลุ่มสาระ  
     3. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านวิชาการให้กับ
นักเรียนทุกคน อาทิ การท าโครงงาน กิจกรรมเสริม
ทักษะทางภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน STEM  
SMT STEAM  
      4. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านการพัฒนาผู้เรียน
ให้กับนักเรียนทุกคน อาทิ กิจกรรมบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจแบบพอเพียง  กิจกรรมทัศนศึกษา 
กิจกรรมชมรม กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ -เนตรนารี  
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมดนตรี  
      5. มีการออกแบบการจัดแผนการจัดการเรียนรู้
ครบท้ัง 9 กลุ่มสาระ โดยเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ให้มีความหลากหลาย  
     6. มีการนิเทศ ก ากับการจัดท าแผนการเรียนรู้ และ
การน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในช้ันเรียนท้ัง 9 กลุ่ม
สาระ  
     7. มีการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อน าผลไป
พัฒนาปรับปรุง หลักสูตรทุกส้ินปีการศึกษา  
     8. มีการส ารวจความพึงพอใจและความต้องการของ
ผู้ปกครอง นักเรียน เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
และการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 

  ด าเนินงานพัฒนา
วิชาการท่ีเน้น
คุณภาพผู้เรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่ม 
เป้าหมาย 
โดยด าเนินงาน 
ตามประเด็น
พิจารณา  
ครบท้ัง 8 ข้อ  

 

 

 



 

 

รายละเอียดท่ี 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

รายละเอียด ค าอธิบาย ประเด็นพิจารณา เกณฑ์คุณภาพ 
   พัฒนาครูและ
บุ ค ล า ก ร ใ ห้ มี
ความเช่ียวชาญ
ทางวิชาชีพ 

     สถานศึกษาส่งเสริม 
สนั บสนุ น  พัฒนาครู  
บุ ค ล า ก ร ใ ห้ มี ค ว า ม
เ ช่ียวชาญทางวิชาชีพ
และจัดให้มี ชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้
ในการพัฒนางานและ
การเรียนรู้ของผู้เรียน  

 

     1.  สถานศึกษาส่งครูทุกคนเข้ารับการอบรม
ศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเช่ียวชาญ
ทางวิชาชีพ ไม่ต่ ากว่า 20 ช่ัวโมงต่อปี  
     2. สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูท าวิจัย เพื่อพัฒนา
งานตนเอง ปีการศึกษาละ 1 เรื่อง  
     3. สถานศึกษาเชิญวิทยากรภายนอกเข้ามาจัด
กิจกรรมให้ความรู้แก่ครู และนักเรียนไม่น้อยกว่า 
10 ครั้งต่อปีการศึกษา  
     4. ครูมีการประชุมกลุ่มเพื่อร่วมกันศึกษา
พฤติกรรมของนักเรียนร่วมกัน และหาแนวทาง
ช่วยเหลือ พัฒนานักเรียนท่ีมีปัญหาการเรียนและ
ปัญหาอื่น ๆ ตามความเหมาะสม  
     5. จัดให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวิชาการ
จากการเข้ารับการอบรม 
 
 

  ด าเนินงานพฒันา
วิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้าน ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
โดยด าเนินงานตาม
ประเด็นพิจารณาครบ 
ท้ัง 8 ข้อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายละเอียดท่ี 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้   
มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

รายละเอียด ค าอธิบาย ประเด็นพิจารณา เกณฑ์คุณภาพ 
  จัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้ 

    สถานศึกษาจัด
สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพท้ังภายใน
และภายนอก
ห้องเรียน และ
สภาพแวดล้อม 
ทางสังคม ท่ีเอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้ 
และมีความ
ปลอดภัย  

 

     1. สถานศึกษามีส่ือ Smart Classroom  เพื่อใช้เป็น
แหล่งเรียนรู้  ในห้องเรียนทุกช้ันเรียน 
     2. มีการจัดป้ายนิเทศความรู้ภายในช้ันเรียนและ
นอกชั้นเรียน  
     3. มีการจัดภูมิทัศน์เพื่อการเรียนรู้ อาทิ ติดป้ายช่ือ
พืชในโรงเรียน  มีมุมพืชสวนครัว 
     4. มีการปรับภูมิทัศน์รอบรั้วโรงเรียนให้สะอาด และ
ส่งเสริมความรู้เรื่องอาเซียน/วัฒนธรรมไทย/เหตุการณ์
ปัจจุบัน  
     5. มีการจัดครูเวรดูแลความปลอดภัยในโรงเรียนท้ัง
ช่วงเช้า กลางวัน เย็น และวันหยุดเสาร์-อาทิตย์/วันหยุด
นักขัตฤกษ์ 
     6. มีสนามฟุตบอลและสนามบาสเกตบอล เพื่อให้
นักเรียนได้ออกก าลังตามความเหมาะสม  
     7. มีมุมอ่านหนังสือนอกชั้นเรียน 
     8. มีห้องพยาบาล อุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์  
ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฐมพยาบาล 
     9. มีพื้นท่ีใช้สอยตามกิจวัตรประจ าวันอย่างเพียงพอ 
ได้แก่ห้องอาหาร  ห้องสุขา อ่างล้างมือ  
     10. มีการด าเนินงานด้วยระบบป้องกันเหตุฉุกเฉิน 
การป้องกันอัคคีภัยซ้อมการอพยพหนีไฟ   ทุกปี
การศึกษา  
     11. มีการปรับปรุง/พัฒนา ด้านอาคารสถานท่ี การ
จัดสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย ทุกปีการศึกษา 
 

  ด าเนินงานจัด
สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ และสังคมท่ี
เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้ได้ครบ 
ท้ัง 11 ข้อ  

 

 

 



 

รายละเอียดท่ี 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  
มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

รายละเอียด ค าอธิบาย ประเด็นพิจารณา เกณฑ์คุณภาพ 
  จัดระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ  
เพื่อสนับสนุน
การบริหาร
จัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

    สถานศึกษาจัด 
ระบบการจัดหา  
การพัฒนาและการ
บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อใช้ใน
การบริหารจัดการ
และการจัดการ
เรียนรู้ท่ีเหมาะสม 
กับสภาพของ
สถานศึกษา  

 

     1. มีงบประมาณสนับสนุนการจัดหาส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ 
เพื่อการจัดการเรียนรู้  
     2. มีบันทึกการใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศทุกช้ันเรียน 
     3. มีบันทึกการใช้ส่ือเทคโนโลยีในห้องประกอบ อาทิ 
ห้องสมุด ห้องประชุม  
     4. สถานศึกษามี Website Facebook Line เพื่อใช้
ส่ือสารแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรในโรงเรียน 
นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน  
      5. ผู้เรียนสร้างสรรค์ช้ินงานโดยใช้คอมพิวเตอร์  
      6. มีการบันทึกข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับนักเรียน 

 
 

  ด าเนินงานจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการ และ
จัดการเรียนรู้  โดย
ด าเนินงาน 
ตามประเด็น
พิจารณาครบ 
ท้ัง 6 ข้อ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล หลักฐาน 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการและการจัดการ 

 

รายละเอียดท่ี 2.1   มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
ค าอธิบาย     สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น 
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม  
 

ประเด็นพิจารณา ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล หลักฐาน 

1.  สถานศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท า
มาตรฐานการศึกษา และค่าเป้าหมายความ 
ส าเร็จของโรงเรียนสมาคมสตรีไทย  

1. มีค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท ามาตรฐาน
การศึกษา และค่าเป้าหมายความส าเร็จของ
โรงเรียนสมาคมสตรีไทย  

 จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท า
มาตรฐานการศึกษา และค่าเป้าหมาย
ความส าเร็จของโรงเรียนสมาคมสตรีไทย  

1.  ค าส่ังโรงเรียนสมาคมสตรีไทย  
 

2. ประชุมปฏิบัติการจัดท ามาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียนสมาคมสตรีไทย  
 

2. มีบันทึกการประชุมปฏิบัติการจัดท า 
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสมาคม 
สตรีไทย 
 

 จัดท าบันทึกการประชุมปฏิบัติการ
จัดท ามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
สมาคมสตรีไทย 

2. บันทึกการประชุมหมวด ฝ่าย 
ปฏิทินงานของโรงเรียนสมาคม 
สตรีไทย 
 

3. ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของ
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสมาคม
สตรีไทย โดยใช้ข้อมูล ผลการประเมิน
มาตรฐานย้อนหลัง 3 ปี และรายงานผลการ
ประเมินภายนอกรอบ 3 เป็นแนวทางใน
การก าหนดค่าเป้าหมาย  
 

3. สถานศึกษาก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จ
ของมาตรฐานการศึกษา โดยใช้ข้อมูล ผลการ
ประเมินมาตรฐานย้อนหลัง 3 ปี และรายงาน
ผลการประเมินภายนอกรอบ 3 เป็นแนวทางใน
การก าหนดค่าเป้าหมาย  
 

 ศึกษาข้อมูลผลการประเมินมาตรฐาน
ของสถานศึกษาย้อนหลัง 3 ปี และรายงาน
ผลการประเมินภายนอกรอบ 3เป็นแนวทาง
ในการก าหนดค่าเป้าหมาย 

- ผลการประเมินมาตรฐาน
ย้อนหลัง 3 ปี  
- ผลการประเมินภายนอกรอบ 3  
- สารสนเทศของโรงเรียนย้อนหลัง 
3 ปี  
- ประกาศค่าเป้าหมายองโรงเรียน
สมาคมสตรีไทย 

 



 

ประเด็นพิจารณา ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล หลักฐาน 

4. จัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจ และ
ความต้องการของผู้ปกครองทุกช้ันเรียน 
เพื่อน าข้อคิดเห็นมาพัฒนางานของ 
โรงเรียน 

4. ผู้ปกครองตอบแบบส ารวจความพึงพอใจ 
และความต้องการ  เพื่อให้ข้อคิดเห็นมาพัฒนา
งานของโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 80  

 จัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจ และ
ความต้องการของผู้ปกครองท่ีมีต่อการจัด
การศึกษาของโรงเรียนสมาคม 
สตรีไทย  

- สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจ
และความต้องการของผู้ปกครองท่ีมี
ต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน
สมาคมสตรีไทย  

5. มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน มีวาระเพือ่พิจารณาเรื่องประกาศ
มาตรฐานการศึกษา และค่าเป้าหมาย
ความส าเร็จชองโรงเรียนสมาคมสตรีไทย  

5. คณะกรรมการบริหารโรงเรียนลงมติ
เห็นชอบในวาระการประชุม เรื่อง การประกาศ
มาตรฐานการศึกษา และค่าเป้าหมาย
ความส าเร็จของโรงเรียนสมาคมสตรีไทย  

 การประชุมคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนท่ีมีวาระพิจารณาเรื่อง ประกาศ
มาตรฐานการศึกษา และค่าเป้าหมาย
ความส าเร็จของโรงเรียนสมาคมสตรีไทย  

- บันทึกการประชุมคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน ฉบับท่ีมีวาระ     
พิจารณาเรื่องประกาศมาตรฐาน
การศึกษาและค่าเป้าหมายความ 
ส าเร็จของโรงเรียนสมาคมสตรีไทย  

6. มีการประกาศมาตรฐานการศึกษาและค่า
เป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียนสมาคม
สตรีไทย ในช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ 
วารสาร และช้ีแจงในท่ีประชุมสายสัมพันธ์
บ้านและโรงเรียน (ประชุมผู้ปกครอง)  

6. การประกาศมาตรฐานการศึกษาและค่า
เป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียนสมาคม 
สตรีไทย ในเว็บไซต์ และวารสารโรงเรียน
สมาคมสตรีไทย และมีการช้ีแจงในการประชุม
ปฐมนิเทศผู้ปกครอง  

 จัดท าเว็บไซต์ และวารสารโรงเรียน
สมาคมสตรีไทย  
 จัดการประชุมสายสัมพันธ์บ้านและ
โรงเรียน  
 

- เว็บไซต์ Facebook  และวารสาร
โรงเรียนสมาคมสตรีไทย  
- บันทึกการประชุม สายสัมพันธ์บ้าน
โรงเรียน  

7 .  มี การประ ชุมมอบหมายโครงก าร 
กิจกรรม งานของโรงเรียนให้ครู บุคลากร
และผู้เกี่ยวข้อง ด าเนินงานท่ีก าหนดไว้  
 

7. มีการประชุมเพื่อมอบหมายหน้าท่ีรับผิดชอบ 
โครงการ กิจกรรม งานของโรงเรียน แก่ครู 
บุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง ด าเนินงานตามท่ี
ก าหนดได้อย่างครบถ้วน  

 จัดประชุมครู บุคลากร และ
ผู้เกี่ยวข้องเพื่อมอบหมายหน้าท่ีความ
รับผิดชอบ 
 บันทึกค าส่ังมอบหมาย หน้าท่ี
รับผิดชอบ โครงการ กิจกรรม งานของ
โรงเรียนสมาคมสตรีไทย  

- บันทึกการประชุมครูเต็มคณะ/ 
กลุ่มย่อย 
- สมุดค าส่ังมอบหมายหน้าท่ี
รับผิดชอบโครงการ กิจกรรม งาน
ของโรงเรียนสมาคมสตรีไทย  
- บันทึกการประชุมแต่ละหมวด 

 

 



 

ประเด็นพิจารณา ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล หลักฐาน 

8. มีการประชุมวิเคราะห์จุดเด่น สภาพ
ปัญหา โอกาส อุปสรรค และความ
ต้องการของโรงเรียน  

8. ข้อมูลผลการวิเคราะห์จุดเด่น สภาพปัญหา 
โอกาส อุปสรรค และความต้องการของโรงเรียน 

 จัดประชุมครูและบุคลากรในโรงเรียน 
เพื่อร่วมกันวิเคราะห์จุดเด่น สภาพปัญหา 
โอกาส อุปสรรค และความต้องการของ
โรงเรียนสมาคมสตรีไทย  

- บันทึกการประชุมครูเต็มคณะ  
 

9. ก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย 
ด้านต่าง ๆ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  
 

9. โรงเรียนสมาคมสตรีไทยก าหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าหมายอย่างชัดเจน และปฏิบัติได้ 
จริง 

  การประชุมครู บุคลากรของโรงเรียน 
เพื่อร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมายของโรงเรียน  
 

- บันทึกการประชุม  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายละเอียดท่ี 2.2   มีระบบบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ค าอธิบาย     สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ทั้งในส่วนการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การน าแผนไปปฏิบัติ

เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษามีการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อ

ผลการจัดการศึกษา 

ประเด็นพิจารณา ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล หลักฐาน 

1.  สถานศึกษาใช้ระบบการจัดท า
แผนพัฒนา เป็นระยะทุก 3 ปี  

-  มีแผนพัฒนาโรงเรียนสมาคมสตรีไทย ระยะ 
เวลา 3 ปี  

 การจัดท าแผนพัฒนาโรงเรียน
สมาคมสตรีไทย ระยะเวลา 3 ปี  

-  แผนพัฒนาโรงเรียนสมาคมสตรีไทย 

2.  สถานศึกษาท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
การศึกษา และปฏิทินงานประจ าปี  

-  มีแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา และ
ปฏิทินงานประจ าปี 

 จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
การศึกษา และปฏิทินงานประจ าปี 

-  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  
-  ปฏิทินงานประจ าปี (คู่มือครู)  

3.  สถานศึกษาใช้ระบบ PDCA ในการ
ด าเนินโครงการ กิจกรรม งาน  

-  มีข้ันตอนการด าเนินงานโดยใช้ระบบ PDCA 
ปรากฏในสรุปโครงการ กิจกรรม งาน อย่าง
ชัดเจน  

 การด าเนินงานโครงการ กิจกรรม  
งาน โดยใช้ระบบ PDCA 
 

-  สรุปโครงการ /กิจกรรม/งานของ
โรงเรียน  
 

4.  สถานศึกษามีระบบการติดตามงาน 
นิเทศการจัดการเรียนรู้ และรวบรวม
ข้อมูลเพื่อท าสารสนเทศของโรงเรียน และ
น าไปใช้พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ  

-  มีระบบการติดตามงานตลอดปีการศึกษา 
-  ครูทุกคนได้รับการนิเทศการจัดการเรียนรู้
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง  
-  มีการน าผลของการด าเนินงานมารวบรวม
เป็นสารสนเทศของโรงเรียน  

 จัดแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบตามการ
ด าเนินงานรายดือน 
 จัดท าตารางนิเทศการจัดการเรียนรู้
ของครู  
 จัดท าสารสนเทศของโรงเรียน  

-  ค าส่ังและผลการติดตามงานราย
เดือน  
-  สรุปผลการนิเทศการจัดการเรียนรู้ 
ของครู  
-  สารสนเทศโรงเรียนสมาคมสตรีไทย  

5.  สถานศึกษาใช้ระบบ PLC ส่งเสริม 
พัฒนาและแก้ปัญหาให้กับผู้เรียน  

-  มีบันทึกผลการท างานร่วมกันของครูแต่ละ
ช้ันเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียน และการ
ร่วมกันแก้ปัญหา  

 การประชุมครูแต่ละระดับช้ัน  
 

-  บันทึกการประชุมพฤติกรรม
นักเรียนแต่ละระดับช้ัน  
 



 

ประเด็นพิจารณา ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล หลักฐาน 

6.  สถานศึกษาจัดทรัพยากรทางการ
ศึกษา เพื่อสนับสนุนให้ครูจัดท าส่ือ 
อุปกรณ์ ใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่
นักเรียนอย่างเพียงพอ  

-  มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดหาส่ือ 
วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่
นักเรียน  
-  บันทึกการเบิก-จ่ายวัสดุอุปกรณ์  

 จัดให้บริการวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อ
สนับสนุน การจัดท าส่ือการจัดการ
เรียนรู้  
 บันทึกการใช้ส่ือของครู ด้านส่ือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

- บันทึกการเบิก-จ่ายวัสดุอุปกรณ์  
เพื่อการจัดการเรียนการสอน  
- บันทึกการยืมอุปกรณ์ห้องวิทยาศาสตร์  
- บันทึกการยืมหนังสือห้องสมุด  
- บันทึกการใช้ห้องประกอบ ได้แก่  
ห้องประชุม ห้องจริยศึกษา ห้องสมุด 
ห้องวิทย์  
- บันทึกการใช้ Smart Classroom  
ของทุกช้ันเรียน  

7.  สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน อาทิ ทุนการศึกษา จัดการแนะ
แนว เพื่อการศึกษาต่อช้ัน ม.1 การตรวจ
สุขภาพอนามัยของนักเรียน  ผู้ปกครอง
และชุมชนใกล้เคียง การให้ภูมิคุ้มกันโรค 
การจัดครูเป็นเวรดูแลความปลอดภัย
ขอฃนักเรียน ส่งเสริมการท าประกัน
อุบัติเหตุตามความสมัครใจ การตรวจคัด
กรองสุขภาพประจ าวัน  

-  มีการด าเนินงานตามประเด็นพิจารณา  
 

  โครงการมอบทุนการศึกษา  
  สรุปกิจกรรมการให้ภูมิคุ้มกัน  
  กิจกรรมการจัดครูเวรดูแลความ
ปลอดภัยของนักเรียน  
  เอกสารการท าประกันอุบัติเหตุ
ของนักเรียน  

-  สรุปโครงการมอบทุนการศึกษา  
-  สรุปกิจกรรมการตรวจสุขภาพและ
การให้ภูมิคุ้มกันโรค  
-  สรุปกิจกรรมการจัดครูเวรดูแลความ
ปลอดภัยของนักเรียน  
-  บัตรประกันอุบัติเหตุของนักเรียน  
-  บันทึกการตรวจสุขภาพประจ าวัน 

 

 
 



 

ประเด็นพิจารณา ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล หลักฐาน 

8.  สถานศึกษาจัดหาบุคลากรครู เพียงพอ
ต่อจ านวนผู้เรียน สอนตรงตามวุฒิทางการ
ศึกษา มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี 
หรือเทียบเท่าปริญญาตรี และมีใบ
ประกอบวิชาชีพครู  
 

-  มีการด าเนินงานตามประเด็นพิจารณา  
 

 สารสนเทศของโรงเรียนสมาคมสตรีไทย  -  ทะเบียนครู  
-  ส าเนาใบประกอบวิชาชีพครู  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายละเอียดท่ี 2.3   ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย  
ค าอธิบาย     สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านเช่ือมโยงวิถี 
ชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มที่เรียนแบบควบรวมหรือกลุ่มที่เรียนร่วมด้วย 
 

ประเด็นพิจารณา ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล หลักฐาน 

1.  จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาตามแนวของ
หลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551  
ฉบับปรับปรุง 2560  

-  มีการด าเนินงานตามประเด็น
พิจารณา  
 

 ท าหลักสูตรสถานศึกษาตามแนวของ
หลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551  
ฉบับปรับปรุง 2560 

-  หลักสูตรสถานศึกษาตามแนวของ
หลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 
ฉบับปรับปรุง 2560 

2.  จัดท าหลักสูตรครบ 9 กลุ่มสาระ -  มีการด าเนินงานตามประเด็น
พิจารณา  

 ท าหลักสูตร 9 กลุ่มสาระ  - หลักสูตร 9 กลุ่มสาระ  

3. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านวิชาการให้กับ
นักเรียนทุกคน อาทิ การท าโครงงาน กิจกรรม
เสริมทักษะทางภาษาไทย ภาษา อังกฤษ 
ภาษาจีน STEM  SMT STEAM กิจกรรมพัฒนา 
ผู้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ  

-  มีการด าเนินงานตามประเด็น
พิจารณา  
 

 รวบรวมผลงาน และสรุปผลการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร อาทิ โครงงาน 
กิจกรรมเสริมทักษะ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
ภาษาจีน STEM  SMT STEAM 

- สรุปโครงงาน กิจกรรม งานท่ีส่งเสริม
ทักษะของฝ่ายวิชาการ STEM  SMT 
ผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาจีน หมวดภาษาไทย 
หมวดภาษาอังกฤษ  
 

4. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านการพัฒนา
ผู้เรียนให้กับนักเรียนทุกคน อาทิ กิจกรรมบูรณา
การหลักปรัชญาของเศรษฐกิจแบบพอเพียง  
กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมชมรม กิจกรรมเข้า
ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม กิจกรรมดนตรี กิจกรรมพัฒนาด้าน
เทคโนโลยี 

-  มีการด าเนินงานตามประเด็น
พิจารณา  
 

 รวบรวมเอกสารการจัดกิจกรรมบูรณา
การหลักปรัชญาของเศรษฐกิจแบบพอเพียง  
กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมชมรม กิจกรรม
เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมดนตรี   

-  สรุปการจัดกิจกรรมกิจกรรมบูรณา
การหลักปรัชญาของเศรษฐกิจแบบ
พอเพียง  กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรม
ชมรม กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี 
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
กิจกรรมดนตรี   



 

ประเด็นพิจารณา ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล หลักฐาน 

5. มีการออกแบบการจัดแผนการจัดการ
เรียนรู้ครบท้ัง 9 กลุ่มสาระ โดยเน้นการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้มีความหลากหลาย  

-  มีการด าเนินงานตามประเด็น
พิจารณา  
 

 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ครบท้ัง 
9 กลุ่มสาระ  
 

-  แผนการจัดการเรียนรู้ ครบท้ัง 9 กลุ่ม
สาระ และบันทึกหลังสอน 
 

6. มีการนิเทศ ก ากับการจัดท าแผนการเรียนรู้ 
และการน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในช้ัน
เรียนท้ัง 9 กลุ่มสาระ  

-  มีการด าเนินงานตามประเด็น
พิจารณา  
 

  มีการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้
และนิเทศการเรียนการสอน  

-  สรุปแบบประเมินการนิเทศการเรียน 
การสอน  
-  บันทึกการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้  

7. มีการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อน า
ผลไปพัฒนาปรับปรุ ง  หลักสูตรทุก ส้ินปี
การศึกษา  

-  มีการด าเนินงานตามประเด็น
พิจารณา  
 

 จัดการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา -  สรุปผลการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา  

8. มีการส ารวจความพึงพอใจและความ
ต้องการของผู้ปกครอง นักเรียน เพื่อพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาและการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมหลักสูตร  
 

-  มีการด าเนินงานตามประเด็น
พิจารณา  
 

 แบบส ารวจความพึงพอใจ และ
ความต้องการของผู้ปกครอง นักเรียน 
และการจัดกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตร  

-  สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจ และ
ความต้องการของผู้ปกครอง นักเรียน  
และการจัดกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตร  

 

 

 

 

 

 



 

รายละเอียดท่ี 2.4   พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  
ค าอธิบาย     สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพและจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางาน
และการเรียนรู้ของผู้เรียน  
 

ประเด็นพิจารณา ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล หลักฐาน 

1. สถานศึกษาส่งครูทุกคนเข้ารับการอบรม
ศึกษา ดูง าน  เพื่ อ เพิ่ มพูนความรู้  ความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ  ไม่ต่ ากว่า 20 ช่ัวโมง
ต่อป ี

-  มีการด าเนินงานตามประเด็น
พิจารณา  
 

 การส่งครูเข้ารับการอบรม ศึกษาดูงาน 
 การเขียนรายงานการเข้ารับการอบรม
ของครู  

- บันทึกการส่งครู เข้ารับการอบรม 
ศึกษา ดูงาน  
- รายงานการเข้ารับการอบรมของครู 
- คู่มือครู  

2. สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูท าวิ จัย เพื่อ
พัฒนางานของคนเอง ปีการศึกษาละ 1 เรื่อง 

-  มีการด าเนินงานตามประเด็น
พิจารณา  
 

 การท างานวิจัยในช้ันเรียน - รายงานผลการท าวิจัยในช้ันเรียน 

3. สถานศึกษาเชิญวิทยากรภายนอกเข้ามาจัด
กิจกรรมให้ความรู้แก่ครู และนักเรียนไม่น้อย
กว่า 10 ครั้งต่อปีการศึกษา 

-  มีการด าเนินงานตามประเด็น
พิจารณา  
 

 การจัดวิทยากรจากภายนอกเข้ามาให้
ความรู้แก่ครู และนักเรียน ไม่น้อยกว่า  
10 ครั้งต่อปีการศึกษา  

- บันทึกการเชิญวิทยากรจากภายนอก
เข้ามาจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ครู และ
นักเรียน ไมน่้อยกว่า 10 ครั้งต่อปี
การศึกษา  

4. ครูมีการประชุมกลุ่มเพื่อศึกษาพฤติกรรม
ของนักเรียนร่วมกัน  หาแนวทางช่วยเหลือ 
และส่งเสริมตามความเหมาะสม 
 

-  มีการด าเนินงานตามประเด็น
พิจารณา  
 

 การประชุมกลุ่มเพื่อร่วมกันศึกษา
พฤติกรรมของนักเรียน 

- บันทึกพฤติกรรมของนักเรียนแต่ละ
ระดับช้ัน  

 

 



 

ประเด็นพิจารณา ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล หลักฐาน 

5. ส่งเสริมทักษะการเขียนให้กับครู โดย
การเขียนบันทึกในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
และเขียนบันทึกการอ่าน  

-  มีการด าเนินงานตามประเด็น
พิจารณา  

 

 การเขียนบันทึกวันหยุดนักขัตฤกษ์  - สมุดบันทึก Journal  
- บันทึกการอ่านของครู  

6. จัดให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทาง
วิชาการจากการเข้ารับการอบรม  

-  มีการด าเนินงานตามประเด็น
พิจารณา  
 

 จัดให้มีการประชุมครู เพื่อแลกเปล่ียน
เรียนรู้ในเรื่องต่าง ๆ  

- บันทึกการประชุมครูกลุ่มย่อย 
- บันทึกการประชุมครูเต็มคณะ 
 

 

รายละเอียดท่ี 2.5   จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  

ค าอธิบาย    สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความ
ปลอดภัย  
 

ประเด็นพิจารณา ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล หลักฐาน 

1. สถานศึกษามีส่ือ Smart Classroom 
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียนทุกช้ันเรียน  

-  มีการด าเนินงานตามประเด็นพิจารณา  

 

 การบันทึกการใช้ Smart Classroom 
ของทุกช้ันเรียน 

- บันทึกการใช้ Smart Classroom 
ของทุกช้ันเรียน  

2. มีการจัดป้ายนิเทศความรู้ภายในช้ันเรียน
และนอกชั้นเรียน 

-  มีการด าเนินงานตามประเด็นพิจารณา  
 

 การจัดป้ายนิเทศในช้ันเรียน และป้าย
นิเทศนอกชั้นเรียน เนื่องในวันส าคัญต่าง ๆ 
ความรู้ เหตุการณ์ปัจจุบัน 

- ป้ายนิเทศภายในช้ันเรียน และป้าย
นิเทศในบริเวณโรงเรียน  

 

 



 

ประเด็นพิจารณา ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล หลักฐาน 

3. มีการจัดภูมิทัศน์เพื่อการเรียนรู้ อาทิ ติด
ป้ายช่ือพืชในโรงเรียน มีมุมพืชสวนครัว  

-  มีการด าเนินงานตามประเด็นพิจารณา  
 

 การติดป้ายช่ือต้นไม้ภายในบริเวณ
โรงเรียน  
 การจัดมุมพืชสวนครัวเพื่อการเรียนรู้  

- ป้ายช่ือต้นไม้ภายในบริเวณ
โรงเรียน 
- มุมปลูกพืชสวนครัว  

4. มีการปรับภูมิทัศน์รอบรั้วโรงเรียนให้
สะอาด และส่งเสริมความรู้ด้านต่าง ๆ  

-  มีการด าเนินงานตามประเด็นพิจารณา  
 

 วาดภาพรั้วโรงเรียนด้านนอก - ภูมิทัศน์รอบรั้วโรงเรียน 

5. มีการจัดครูเวรดูแลความปลอดภัยใน
โรงเรียนท้ังช่วงเช้า กลางวัน เย็น วันหยุด
เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

-  มีการด าเนินงานตามประเด็นพิจารณา  
 

 จัดครูเวรดูแลความปลอดภัยในโรงเรียน
ท้ังช่วงเช้า กลางวัน เย็น และวันหยุดเสาร์-
อาทิตย์/วันหยุดนักขัตฤกษ์ 

- ตารางเวรประจ าวัน/เวรบันได/เวร
วันหยุดนักขัตฤกษ์ พร้อมบันทึกเวร
ประจ าวัน/เวรวนัหยุด  

6. มีสนามฟุตบอล และสนามบาสเกตบอล 
เพื่อให้นักเรียนออกก าลังกายตามความ
เหมาะสม  

-  มีการด าเนินงานตามประเด็นพิจารณา  

 
 กิจกรรมการใช้สนามฟุตบอล สนาม
บาสเกตบอล เพื่อการออกก าลังกาย  
และการจัดกิจกรรมเรียนรู้ต่าง ๆ  

- มีการใช้สนามฟุตบอล สนาม
บาสเกตบอล เพื่อการออกก าลังกาย 
และการจัดกิจกรรมเรียนรู้ต่าง ๆ 

7. มีมุมอ่านหนังสือใต้อาคารเรียนไว้บริการ
ผู้ปกครอง และนักเรียน 

-  มีการด าเนินงานตามประเด็นพิจารณา  
 

 จัดหนังสือวางท่ีมุมอ่านหนังสือ และจัด
ตะกร้าอ่านหนังสือเคล่ือนท่ี  

- มุมอ่านหนังสือใต้อาคารเฉลิม 
พระเกียรติฯ  
- ตะกร้าหนังสือจากห้องสมุด  

8. มีห้องพยาบาล อุปกรณ์ ยา และ
เวชภัณฑ์ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฐมพยาบาล 

-  มีการด าเนินงานตามประเด็นพิจารณา  
 

 จัดห้องพยาบาลท่ีมีอุปกรณ์ ยา และ
เวชภัณฑ์ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฐมพยาบาล 

- บันทึกการใช้ห้องพยาบาล 

9. มีพื้นท่ีใช้สอยตามกิจวัตรประจ าวันอย่าง
เพียงพอ ได้แก่ ห้องอาหาร ห้องสุขา อ่าง 
ล้างมือ 

-  มีการด าเนินงานตามประเด็นพิจารณา  
 

 จัดห้องรับประทานอาหาร ห้องสุขา 
อ่างล้างมือ เพียงพอส าหรับใช้งานได้
โดยสะดวก  

- มีห้องรับประทานอาหาร ห้องสุขา 
อ่างล้างมือเพียงพอส าหรับใช้งานได้
โดยสะดวก  

 



 

ประเด็นพิจารณา ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล หลักฐาน 

10. มีการด าเนินงานด้านระบบป้องกันเหตุ
ฉุกเฉิน การป้องกันอัคคีภัย ซ้อมการอพยพ
หนีไฟ ทุกปีการศึกษา 

-  มีการด าเนินงานตามประเด็นพิจารณา  
 

 จัดให้มีการซ้อมการอพยพ เมื่อเกิดเหตุ
อัคคีภัย  

- แผนการอพยพเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย 
- สรุปผลการซ้อมอพยพเมื่อเกิดเหตุ
อัคคีภัย  

11. มีการปรับปรุง/พัฒนาด้านอาคาร
สถานท่ี  
การจัดสภาพแวดล้อม เพื่อความปลอดภัย
ทุกปีการศึกษา 

-  มีการด าเนินงานตามประเด็นพิจารณา  
 

 จัดโครงการปรับปรุง/พฒันาด้านอาคาร
สถานท่ีทุกปีการศึกษา 

- สรุปโครงการปรับปรุง/พัฒนาด้าน
อาคารสถานท่ี ทุกส้ินปีการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายละเอียดท่ี 2.6   จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้   

ค าอธิบาย    สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับสภาพ 

ของสถานศึกษา  
 

ประเด็นพิจารณา ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล หลักฐาน 

1. มีงบประมาณสนับสนุน การจัดหาส่ือ วัสดุ 
อุปกรณ์ เพื่อการจัดการเรียนรู้  

-  มีการด าเนินงานตามประเด็นพิจารณา  

 
 รายการจัดหาส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  

- งบประมาณรายรับ-รายจ่ายของ
โรงเรียน  

2. มีบันทึกการใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทุกช้ันเรียน 

-  มีการด าเนินงานตามประเด็นพิจารณา  
 

 รวบรวมข้อมูลการใช้ส่ือเทคโนโลยีของ
ทุกช้ันเรียน  

- บันทึกการใช้ส่ือเทคโนโลยีของแต่
ละช้ันเรียน (Smart Classroom)  

3. มีบันทึกการใช้ส่ือเทคโนโลยีในห้อง
ประกอบ อาทิ ห้องสมุด ห้องประชุม 

-  มีการด าเนินงานตามประเด็นพิจารณา  
 

 บันทึกการเข้ารับบริการการใช้ส่ือ
เทคโนโลยี ในห้องประกอบ อาทิ ห้องสมุด 
ห้องประชุม 

- บันทึก สถิติ การใช้ส่ือเทคโนโลยี 

4. สถานศึกษามี Website , Facebook  
Line เพื่อใช้ส่ือสารแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่าง
บุคลากรในโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครอง 
ชุมชน  

-  มีการด าเนินงานตามประเด็นพิจารณา  
 

 จัดท า Website ,Facebook แฟนเพจ  
กลุ่ม Line คณะครู และผู้ปกครอง โรงเรียน
สมาคมสตรีไทย 

- Website โรงเรียน 
- Facebook แฟนเพจ โรงเรียน 
- กลุ่ม Line คณะครู ผู้ปกครอง 

5. ผู้เรียนสร้างสรรค์ช้ินงานโดยใช้
คอมพิวเตอร์ 

-  มีการด าเนินงานตามประเด็นพิจารณา  
 

 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีให้
นักเรียนสร้างช้ินงานจากคอมพิวเตอร ์

- ผลงานการสร้างสรรค์ช้ินงานของ
นักเรียนโดยใช้คอมพิวเตอร์ 

6. มีบันทึกข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียน -  มีการด าเนินงานตามประเด็นพิจารณา  
 

 จัดท าไฟล์บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน - ระบบบันทึกข้อมูลของนักเรียนตาม
แบบฟอร์มของกระทรวงศึกษาธิการ 

 
 



 

มาตรฐาน ค าอธิบาย และประเด็นพิจารณา 
มาตรฐานที่ 3  
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

             3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
ค าอธิบาย 
             จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่
เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่
สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง  มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้ที่มีความจ าเป็น  
และต้องการความช่วยเหลือพิเศษ  ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะแสดงออก แสดงความคิดเห็น 
สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงาน  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ประเด็นพิจารณา 
              3.1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดของหลักสูตร
สถานศึกษา (1.1) 
                 - กิจกรรมการเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการท างานกลุ่ม 
                 - โครงงาน 
                 - กิจกรรมบูรณาการ 

              3.1.2  เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้  โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง (1.1) 
                 - กิจกรรมทักษะชีวิต / โครงงาน / กิจกรรมบูรณาการ 
              3.1.3  มีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง (1.2) 
                 -  แผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชา 
              3.1.4  ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะ แสดง
ความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงาน (1.4)  
                 -  กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 
                 -  กิจกรรมทักษะชีวิต 
                 -  โครงงาน 
                 -  กิจกรรมบูรณาการ 
                 -  กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการการท างานกลุ่ม 
                 -  กิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระ 
              3.1.5  ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได้ (1.5) 
                 -  กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 
                 -  กิจกรรมทักษะชีวิต 
                 -  โครงงาน 
                 -  กิจกรรมบูรณาการ 
                 -  กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการการท างานกลุ่ม 
                 -  กิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระ 

                 -  Shop สนุก ส.ส.ท. 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 



 

มาตรฐาน ค าอธิบาย และประเด็นพิจารณา 
          3.2  ใช้ส่ือ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  มีการใช้ส่ือ

เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้รวมท้ังภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้  
โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากส่ือท่ีหลากหลาย 

ประเด็นพิจารณา 
            3.2.1 มีการใช้ส่ือในการจัดการเรียนรู้  (2.1) 
            -  ส่ือของจริง 
            -  ส่ือส าเร็จรูป / ส่ือส่ิงพิมพ์ / เครื่องมือ / เกมการศึกษา 
            3.2.2  มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ (2.1) 
            -  ส่ือ Smart Classroom 
            -  โปรแกรมเสริมทักษะการเรียนรู้ เช่น Kahoot / Wordsearch / คณิตคิดเร็ว
จากคอมพิวเตอร์ / โปรแกรม Power Point / โปรแกรม Paint 
            3.2.3  ใช้แหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ (2.2) 
            -  การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง / กิจกรรมทัศนศึกษา 
            3.2.4  สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากส่ือท่ีหลากหลาย 
(2.3) 
            -  การท าโครงงาน 
            -  กิจกรรมบูรณาการ 
            -  กิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระ 
            3.2.5  เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง หรือผู้เชียวชาญมาถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ 
ผ่านส่ือ วิธีการ และกระบวนการท่ีหลากหลาย  เพื่อประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้  (2.2) 
            -  ปราชญ์ชาวบ้าน 

           3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน  
โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก  ให้เด็กรักครู  ครูรักเด็ก  และเด็กรักเด็ก  เด็กรักท่ีจะ
เรียนรู้  สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 

ประเด็นพิจารณา 
          3.3.1  ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน  (3.1) 
          -  จัดป้ายนิเทศความรู้ 
          -  จัดมุมการเรียนรู้  มุมจัดแสดงผลงานนักเรียน 
          -  ห้องเรียนสะอาด  จัดเวรประจ าวัน  แบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบ 
          3.3.2  ครูผู้สอนมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก  (3.1) 
          -  ครูพูดจาไพเราะ / แต่งกายสุภาพเหมาะสม 
          -  สร้างความอบอุ่น ความรู้สึกท่ีดีให้แก่นักเรียน 
          -  การส่ือสารในช้ันเรียนระหว่างครูกับนักเรียนท่ีดีต่อกัน 
          -  การเป็นแบบอย่างท่ีดีเพื่อซึมซับส่ิงท่ีดีงามไว้ปฏิบัติ 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (ต่อ) 



 

มาตรฐาน ค าอธิบาย และประเด็นพิจารณา 
           3.3.3  เด็กรักครู / ครูรักเด็ก / เด็กรักเด็ก  (3.2) 

          -  การท างานกลุ่มร่วมกัน / ความมีน้ าใจ 
          -  ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 
          -  การช่วยเหลือคุณครู 
         3.3.4  เด็กรักท่ีจะเรียนรู้  (3.2) 
          -  มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ / แสวงหาความรู้และค้นหาค าตอบ 
          -  มีความกระตือรือร้นสนใจใฝ่รู้ ด้วยตนเอง 
          -  เมื่อเกิดข้อสงสัยก็จะซักถาม 
          -  สามารถตัดสินใจในเรื่องง่ายๆอย่างมีเหตุผล 
          3.3.5  ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
(3.1 , 3.2) 

          -  ครูมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย  เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนมีการเรียนรู้
ตลอดเวลา 

          3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน   
มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ  มีขั้นตอน โดยใช้
เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้  และ 
ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อน าไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
ประเด็นพิจารณา 
          3.4.1  มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ (4.1) 
           -  การสอบวัดผลตามตัวชี้วัด  การสอบระหว่างภาค  การสอบปลายภาค 
           -  การสอบ Pre-Test , การสอบ RT , การสอบ NT ,  การสอบ O-Net 
           3.4.2  มีการน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  (4.1 , 4.2) 
           -  สอนซ่อมเสริม (เช้า-เย็น) 
           -  ติว ป. 3 เพื่อสอบ  NT 
           -  ติว ป. 1 เพื่อสอบ  RT 
           -  ติว ป. 6 เพื่อสอบ O-NET 
           -  กิจกรรมยามเช้า 
           -  แบบฝึกหัดเสริมทุกวันศุกร์ 
           -  ท าวิจัย  Case Study 
           3.4.3  มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ (4.1) 
           -  แบบประเมิน 
           -  สมุดแจ้งผลการเรียน 
           -  ปพ. 5 
           -  ปพ. 8 
           -  แบบสอบถาม 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (ต่อ) 



 

มาตรฐาน ค าอธิบาย และประเด็นพิจารณา 
           3.4.4  มีขั้นตอนการใช้เครื่องมือและวิธีการวัดประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมาย

ในการจัดการเรียนรู้  (4.2) 
           -  การวิเคราะห์ข้อสอบ 
           -  เกณฑ์การให้คะแนนแต่ละรายวิชา 
           3.4.5  ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ (4.4) 
           -  วิจัยในช้ันเรียน 
           -  Case Study 
           3.5  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้   

            ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์รวมท้ังให้
ข้อมูลป้อนกลับเพื่อน าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

ประเด็นพิจารณา 
         3.5.1  ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ (5.1) 
         3.5.2  การประชุมครูท้ังคณะ / ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อต่อยอดและขยายผล
จากการเข้าร่วมอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน (5.1) 

         3.5.3  การท า MOU ในโครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรน าร่องวิทยาศาสตร์  ท่ีเน้น
การคิด อ่าน เขียนและแก้ปัญหา ส าหรับครูในระดับช้ันประถมศึกษา (5.1) 

         3.5.4  โรงเรียนสมาคมสตรีไทย เป็นเครือข่ายสถานศึกษาของคณะคุรุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา น านักศึกษาฝึกปฏิบัติการ
วิชาชีพ  (5.1) 

         3.5.5  ครูทุกคนมีการท างานวิจัยในช้ันเรียน ปีการศึกษาละ 1 เรื่อง ท าให้ครูได้
พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนท่ีให้มีประสิทธิภาพ (5.2) 

         3.5.6 ครูพัฒนาจัดการเรียนรู้ โดยใช้สถานการณ์ ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ี เกิดขึ้น
จริงเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ได้เหมาะสมจากสถานการณ์จริง (5.1) 

         3.5.7  ครูมีการออกแบบส ารวจความพึงพอใจของผู้เรียนด้านการจัดกระบวนการ
เรียนการสอนให้เป็นข้อมูลป้อนกลับเพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาการวัดการเรียนรู้ (5.2) 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (ต่อ) 



 

การก าหนดเกณฑ์คุณภาพของประเด็นพิจารณา 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ เกณฑ์คุณภาพ 
   จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้น
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง  มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่
สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง  มีรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้ที่มีความ
จ าเป็น  และต้องการความช่วยเหลือพิเศษ  
ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะแสดงออก แสดง
ความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงาน  
แ ล ะ ส า ม า ร ถ น า ไ ป ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจ าวัน 
  1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา 
  2.  เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้  โดยผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
  3.  มีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถ
น าไปจัดกิจกรรมได้จริง 
  4.  ครูจัดกระบวนการเรียนการสอน
เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะ แสดงความ
คิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงาน 
 5.  ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ี
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได้ 

ยอดเยี่ยม ด าเนินการตามประเด็นการพิจารณาครบทุกข้อ 

ดีเลิศ ด าเนินการตามประเด็นการพิจารณาได้  4  ข้อ 

ดี ด าเนินการตามประเด็นการพิจารณาได้  3  ข้อ 

ปานกลาง ด าเนินการตามประเด็นการพิจารณาได้  2  ข้อ 

ก าลังพัฒนา ด าเนินการตามประเด็นการพิจารณาได้  1  ข้อ 

  

 

 

 

 

 

 



 

3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลง่เรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ เกณฑ์คุณภาพ 
      ใช้ส่ือ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และ
แหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  มีการใช้ส่ือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้
รวมท้ังภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัด  
การเรียนรู้  โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้
แสว งหาคว ามรู้ ด้ ว ยตน เอ งจาก ส่ือ ท่ี
หลากหลาย 
  1. มีการใช้ส่ือในการจัดการการเรียนรู้ 
  2.  มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การจัดการเรียนรู้ 
  3.  ใช้แหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
 4.  สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจากส่ือท่ีหลากหลาย 
 5.  เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง หรือผู้เชียว
ชาญมาถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ผ่าน
ส่ือ วิธีการ และกระบวนการท่ีหลากหลาย  
เพื่อประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม ด าเนินการตามประเด็นการพิจารณาครบทุกข้อ 

ดีเลิศ ด าเนินการตามประเด็นการพิจารณาได้  4  ข้อ 

ดี ด าเนินการตามประเด็นการพิจารณาได้  3  ข้อ 

ปานกลาง ด าเนินการตามประเด็นการพิจารณาได้  2  ข้อ 

ก าลังพัฒนา ด าเนินการตามประเด็นการพิจารณาได้  1  ข้อ 

  

 

3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

 ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ เกณฑ์คุณภาพ 
    มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  
ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน  โดย
เน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก  ให้เด็กรักครู  
ครูรักเด็ก  และเด็กรักเด็ก  เด็กรักท่ีจะ
เรียนรู้   สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 
 1.  ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการช้ัน
เรียน 
 2.  ครูผู้สอนมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก 
 3.  เด็กรักครู / ครูรักเด็ก / เด็กรักเด็ก 

ยอดเยี่ยม ด าเนินการตามประเด็นการพิจารณาครบทุกข้อ 

ดีเลิศ ด าเนินการตามประเด็นการพิจารณาได้  4  ข้อ 

ดี ด าเนินการตามประเด็นการพิจารณาได้  3  ข้อ 

ปานกลาง ด าเนินการตามประเด็นการพิจารณาได้  2  ข้อ 

ก าลังพัฒนา ด าเนินการตามประเด็นการพิจารณาได้  1  ข้อ 

  

3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก (ต่อ) 



 

 ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ เกณฑ์คุณภาพ 

 4.  เด็กรักท่ีจะเรียนรู้ 
 5.  ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการให้
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

  

 

3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรยีน 

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ เกณฑ์คุณภาพ 
   ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน มีการ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการ
เรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้
เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ี
เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ 
และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อน าไปใช้
พัฒนาการเรียนรู้ 
 1 .   มีการตรวจสอบและประ เมิน
คุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
 2.  มีการน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3. มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
การจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
 4. มีขั้นตอนการใช้เครื่องมือและวิธีการ
วัดประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมายใน
การจัดการเรียนรู้ 
 5.  ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนไปใช้
พัฒนาการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม ด าเนินการตามประเด็นการพิจารณาครบทุกข้อ 

ดีเลิศ ด าเนินการตามประเด็นการพิจารณาได้  4  ข้อ 

ดี ด าเนินการตามประเด็นการพิจารณาได้  3  ข้อ 

ปานกลาง ด าเนินการตามประเด็นการพิจารณาได้  2  ข้อ 

ก าลังพัฒนา ด าเนินการตามประเด็นการพิจารณาได้  1  ข้อ 

  

 

 

 

 

 

 



 

3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ เกณฑ์คุณภาพ 
     มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
ป้อนกลับเพื่ อปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อน าไปใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 1. ครูและผู้ส่วนเกี่ยวข้องร่วมกัน
แลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ 
 2. การประชุมครูท้ังคณะ / ประชุมกลุ่ม
สาระการเรียนรู้เพื่อต่อยอดและขยายผล
จากการเข้าร่วมอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน 

  3. การท า MOU ในโครงการวิจัยและ
พัฒนาหลักสูตรน าร่องวิทยาศาสตร์  ท่ีเน้น
การคิด อ่าน เขียนและแก้ปัญหา ส าหรับ
ครูในระดับช้ันประถมศึกษา 

  4. โรงเรียนสมาคมสตรีไทย เป็น
เครือข่ายสถานศึกษาของคณะคุรุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย
ราชภัฎสวนสุนันทา น านักศึกษาฝึก
ปฏิบัติการวิชาชีพ 
 5. ครูทุกคนมีการท างานวิจัยในช้ันเรียน 
ปีการศึกษาละ 1 เรื่อง ท าให้ครูได้พัฒนา
และส่งเสริมผู้เรียนท่ีให้มีประสิทธิภาพ 
 6. ครูพัฒนาจัดการเรียนรู้ โดยใช้
สถานการณ์ ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ี 
เกิดขึ้นจริงเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูไ้ด้
เหมาะสมจากสถานการณ์จริง 
 7. ครูมีการออกแบบส ารวจความพึง  
พอใจของผู้เรียนด้านการจัดกระบวนการ
เรียนการสอนให้เป็นข้อมูลป้อนกลับเพื่อ
น าไปใช้ในการพัฒนาการวัดการเรียนรู ้

ยอดเยี่ยม ด าเนินการตามประเด็นการพิจารณาครบทุกข้อ 

ดีเลิศ ด าเนินการตามประเด็นการพิจารณาได้  4  ข้อ 

ดี ด าเนินการตามประเด็นการพิจารณาได้  3  ข้อ 

ปานกลาง ด าเนินการตามประเด็นการพิจารณาได้  2  ข้อ 

ก าลังพัฒนา ด าเนินการตามประเด็นการพิจารณาได้  1  ข้อ 

  

การก าหนดเกณฑ์คุณภาพของรายละเอียดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ 



 

มาตรฐาน  รายละเอียด ประเด็นพิจารณา  และเกณฑ์คุณภาพ ค่าเป้าหมายความส าเร็จ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ ระดับ 

ผลการประเมิน 3 ปีย้อนหลัง 

  

2550 2555 2558 
ได้มาตรฐาน ดีมาก ดีมาก 

ยอดเยี่ยม 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
ประเด็นพิจารณา 
      1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา 
      2.  เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้  โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
      3.  มีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง 
      4.  ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะ แสดง
ความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงาน 
      5.  ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

ยอดเยี่ยม 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

ประเด็นพิจารณา 

      1. มีการใช้ส่ือในการจัดการการเรียนรู้ 
      2.  มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ 
      3.  ใช้แหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
      4.  สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากส่ือท่ีหลากหลาย 
      5.  เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง หรือผู้เชียวชาญมาถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ 
ผ่านส่ือ วิธีการ และกระบวนการท่ีหลากหลาย  เพื่อประโยชน์ต่อการจัดการ
เรียนรู ้

ยอดเยี่ยม 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ ระดับ 



 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

ประเด็นพิจารณา 

      1.  ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน 
      2.  ครูผู้สอนมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก 
      3.  เด็กรักครู / ครูรักเด็ก / เด็กรักเด็ก 
      4.  เด็กรักท่ีจะเรียนรู้ 
      5.  ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณา 

       1.  มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

       2.  มีการน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

       3. มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

       4. มีข้ันตอนการใช้เครื่องมือและวิธีการวัดประเมินผลท่ีเหมาะสมกับ
เป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ 
       5.  ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนไปใช้พัฒนาการเรียนรู ้

ดีเย่ียม 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ 

ประเด็นพิจารณา 

       1. ครูและผู้ส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ 

       2. การประชุมครูท้ังคณะ / ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อต่อยอดและ
ขยายผลจากการเข้าร่วมอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน 

       3. การท า MOU ในโครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรน าร่องวิทยาศาสตร์  ท่ี
เน้นการคิด อ่าน เขียนและแก้ปัญหา ส าหรับครูในระดับช้ันประถมศึกษา 

       4. โรงเรียนสมาคมสตรีไทย เป็นเครือข่ายสถานศึกษาของคณะคุรุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา น านักศึกษาฝึก
ปฏิบัติการวิชาชีพ 

ดีเย่ียม 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ ระดับ 



 

       5. ครูทุกคนมีการท างานวิจัยในช้ันเรียน ปีการศึกษาละ 1 เรื่อง ท าให้ครู
ได้พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนท่ีให้มีประสิทธิภาพ 

       6. ครูพัฒนาจัดการเรียนรู้ โดยใช้สถานการณ์ ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ี 
เกิดขึ้นจริงเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูไ้ด้เหมาะสมจากสถานการณ์จริง 

       7. ครูมีการออกแบบส ารวจความพึงพอใจของผู้เรียนด้านการจัดกระบวน
การเรียนการสอนให้เป็นข้อมูลป้อนกลับเพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาการวัดการ
เรียนรู ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาเพ่ือก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จ 



 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

รายละเอียดที่ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 

รายละเอียด ค าอธิบาย ประเด็นพิจารณา เกณฑ์คุณภาพ 

 จัดการเรียนรู้
ผ่านกระบวน 
ก า ร คิ ด แ ล ะ
ป ฏิ บั ติ จ ริ ง 
และสามารถ
น าไปประยุกต์ 
ใ ช้ ใ น ก า ร
ด าเนินชีวิต 

 

      เป็นกระบวนการจัดการเรียน 

การสอนตามมาตรฐานและตัวช้ีวัด
ของหลักสูตรสถานศึกษา สร้ าง
โอกาสให้ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้ ผ่ านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง มีการบริหารจัดการช้ัน
เรียนเชิงบวกสร้างปฏิสัมพันธ์ท่ีดีครู
รู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการ
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
รวมท้ังร่วมกันแลกเปล่ียนเรียนรู้และ
น าผลท่ีได้มาให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการรู้ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้  ตัวช้ีวัดของ
หลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการ
เรียนรู้ท่ีสามารถน าไปจัดกิจกรรมได้
จริงมีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะ
ส าหรับผู้ท่ีมีความจ าเป็นและต้องการ
ความช่วยเหลือพิเศษผู้เรียนได้รับ
การฝึกทักษะแสดง แสดงความ
คิดเห็น สรุปองค์ความรู้  น าเสนอ
ผลงานและสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้ 

  ครู ผู้สอนจัดการเรียนรู้ ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
การการด าเนินชีวิต เป็นไปตาม 

ประเด็นพิจารณา 

   3.1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ต ามมาตรฐ านก าร เ รี ย น รู้  
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถาน 
ศึกษา 
   3.1.2  เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้  
โดยผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง 
    3.1.3  มี แผนการ จัดการ
เ รี ย น รู้ ท่ี ส า ม า รถ น า ไ ป จัด
กิจกรรมได้จริง 
    3.1.4  ครูจัดกระบวนการ
เรียนการสอนเพื่อให้ ผู้ เรียน
ได้รับการฝึกทักษะ แสดงความ
คิ ด เ ห็ น  ส รุ ป อ ง ค์ ค ว า ม รู้  
น าเสนอผลงาน 
   3.1.5  ครู จัดกระบวนการ
เรียนการสอนท่ีสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
                  
 

  ค รู ผู้ ส อ น จั ด ก า ร
เรียนรู้ผ่านกระบวน 

การคิดและปฏิบัติจริง 
แ ล ะ ส าม า ร ถ น า ไ ป
ประยุกต์ใช้ในการการ
ด า เ นิ น ชี วิ ต  ต า ม
ประเด็นพิจารณาครบ
ท้ัง 5 ข้อ 

 

 

 

รายละเอียดที่ 3.2  ใช้ส่ือ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 



 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 

รายละเอียด ค าอธิบาย ประเด็นพิจารณา เกณฑ์คุณภาพ 

 ใช้ส่ือ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ 

  สารสน เทศและแหล่ง เรียนรู้
รวมท้ังภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาส
ให้ ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ ด้วย
ตนเองจากส่ือท่ีหลากหลาย 

  ครูใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ
และแหล่งเรียนรู้ เป็นไปตาม
ประเด็นพิจารณา 
  3 .2 .1  มี การ ใ ช้ ส่ือ ในการ
จัดการการเรียนรู้ 
   3.2.2  มีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ 
   3.2.3  ใช้แหล่งเรียนรู้รวมทั้ง
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ 
   3.2.4  สร้างโอกาสให้ผู้เรียน
ได้แสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง
จากส่ือท่ีหลากหลาย 
   3.2.5 เปิดโอกาสให้
ผู้ปกครอง หรือผู้เชียวชาญมา
ถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ 
ผ่านส่ือ วิธีการ และกระบวน 
การท่ีหลากหลาย เพื่อประโยชน์ 
ต่อการจัดการเรียนรู้ 
 

  ครูใช้ ส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่ง
เ รี ย น รู้ เ ป็ น ไ ป ต า ม
ประเด็นพิจารณาครบ
ท้ัง 5 ข้อ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดที่ 3.3  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 



 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 

รายละเอียด ค าอธิบาย ประเด็นพิจารณา เกณฑ์คุณภาพ 

 มี ก า ร บ ริ ห า ร
จัดการ ช้ันเรียน
เชิงบวก 

 

  ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการช้ัน
เรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิง
บวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และ
เด็กรัก เ ด็ก เ ด็กรัก ท่ีจะ เรียนรู้  
สามารถ เรี ยนรู้ ร่ วมกันอย่างมี
ความสุข 
 

  ครูมีการบริหารจัดการช้ัน
เ รี ยน เ ชิ ง บวก  เ ป็ น ไ ป ต าม 
ประเด็นพิจารณา 
  3.3.1  ครูผู้สอนมีการบริหาร
จัดการช้ันเรียน 
  3.3.2  ครูผู้สอนมีปฏิสัมพันธ์
เชิงบวก 
   3.3.3  เด็กรักครู / ครูรักเด็ก 
/ เด็กรักเด็ก 
  3.3.4  เด็กรักท่ีจะเรียนรู้ 
  3.3.5  ครูผู้สอนมีการบริหาร
จัดการให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

  ค รู มี ก า ร บ ริ ห า ร
จัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
เป็นไปตาม ประเด็น
พิจารณา ครบท้ัง 5 ข้อ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายละเอียดที่ 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 

รายละเอียด ค าอธิบาย ประเด็นพิจารณา เกณฑ์คุณภาพ 

  ตรวจสอบและ
ประเมิน ผู้ เรี ยน
อย่างเป็นระบบ 
แ ล ะ น า ผ ล ม า
พัฒนาผู้เรียน 

  มีการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือ
และวิธีการวัดและประเมินผลท่ี
เหมาะสมกับ เป้าหมายในการ
จั ด ก า ร เ รี ย น รู้  แ ล ะ ให้ ข้ อ มู ล
ย้อนกลับแก่ ผู้เรียนเพื่อน าไปใช้
พัฒนาการเรียนรู้ 
 

  ครูมีตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน า
ผลมาพัฒนาผู้เรียน เป็นไปตาม 
ประเด็นพิจารณา 
  3.4.1  มีการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการจัดการ
เรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
  3.4.2  มีการน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 
  3.4.3  มีการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการจัดการ
เรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
  3.4.4  มี ขั้ น ต อ น ก า ร ใ ช้
เ ค รื่ อ ง มื อ แ ล ะ วิ ธี ก า ร วั ด
ประ เมินผล ท่ี เหมาะ สม กั บ
เป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ 
   3.4.5  ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
ผู้เรียนไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ 

  ค รู มี ก า ร บ ริ ห า ร
จัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
เป็นไปตาม ประเด็น
พิจารณา ครบท้ัง 5 ข้อ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายละเอียดที่ 3.5  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 

รายละเอียด ค าอธิบาย ประเด็นพิจารณา เกณฑ์คุณภาพ 

 มีการแลกเปล่ียน
เ รี ยน รู้  แ ละ ให้
ข้อมูลป้อนกลับ
เพื่อปรับปรุง และ
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ 

  ครูและ ผู้มี ส่วนร่วมเกี่ ยวข้ อ ง 
ร่วมกันแลกเปล่ียนความรู้และ
ป ร ะ สบ ก า ร ณ์  ร ว ม ท้ั ง ข้ อ มู ล
ป้ อนก ลับ เพื่ อ น า ไ ป ใ ช้ ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ 

  ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้
ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือปรับปรุง และ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ เป็นไปตาม 
ประเด็นพิจารณา 
  3.5.1  ครูและผู้ส่วนเกี่ยว ข้อง
ร่วมกันแลกเปลี่ ยนความ รู้และ
ประสบการณ์ 
  3.5.2  การประชุมครูทั้งคณะ / 
ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ือต่อ
ยอดและขยายผลจากการเข้าร่วม
อบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน 
  3 . 5 . 3   ก า ร ท า  MOU ใ น
โครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรน า
ร่องวิทยาศาสตร์  ท่ีเน้นการคิด อ่าน 
เขียนและแก้ปัญหา ส าหรับครูใน
ระดับช้ันประถมศึกษา 
  3.5.4  โรงเรียนสมาคมสตรีไทย 
เป็นเครือข่ายสถานศึกษาของคณะ
คุรุสภา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา น านักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ 
  3.5.5  ครูทุกคนมีการท างานวิจัย
ในช้ันเรียน ปีการศึกษาละ 1 เร่ือง 
ท าให้ครูได้พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียน
ที่ให้มีประสิทธิภาพ 
  3.5.6 ครูพัฒนาจัดการเรียนรู้ โดย
ใช้สถานการณ์ ข่าวสาร เหตุการณ์
ต่าง ๆ ที่ เกิดข้ึนจริงเพ่ือพัฒนาการ
จั ดการเ รียน รู้ ไ ด้ เหมาะสมจาก
สถานการณ์จริง 
  3.5.7  ครูมีการออกแบบส ารวจ
ความพึงพอใจของผู้เรียนด้านการจัด
กระบวนการเรียนการสอนให้เป็น
ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือน าไปใช้ในการ
พัฒนาการวัดการเรียนรู้ 

  ครูและผู้มี ส่วนร่วม
เ กี่ ย ว ข้ อ ง  ร่ ว ม กั น
แลกเปล่ียนความรู้และ
ประสบการณ์ รวมท้ัง
ข้อมูลป้อนกลับเพื่ อ
น าไปใช้ในการปรับปรุง
และพัฒนาการจัดการ
เ รี ยน รู้  เ ป็ น ไ ปตาม
ประเด็นพิจารณาท้ัง 7 
ข้อ 



 
 

วิธีการรวบรวมข้อมูล หลักฐาน 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

รายละเอียดที่ 3.1   จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
ค าอธิบาย             เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษา สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวกสร้างปฏิสัมพันธ์ท่ีดีครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
รวมท้ังร่วมกันแลกเปล่ียนเรียนรู้และน าผลท่ีได้มาให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ี วัดของหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริงมีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้ท่ีมีความจ าเป็นและต้องการความ
ช่วยเหลือพิเศษผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะแสดง แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงานและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ประเดน็พิจารณา ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล หลักฐาน 
  1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา 
   - กิจกรรมการเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการ
ท างานกลุ่ม 
   - โครงงาน 
   - กิจกรรมบูรณาการ 

ด า เ นิ น ก า ร ต า ม
ประเด็นพิจารณา ข้อ 
1-5 ได้อย่างครบถ้วน 

  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตัวช้ี
สัดของหลักสูตรสถานศึกษา 
  จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการท างาน
กลุ่ม โครงงาน โครงการ และกิจกรรมบูรณาการมี
แผนการท าโครงงาน โครงการ และกิจกรรมบูรณาการ 
  เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ในการสอน โครงการ 
และกิจกรรมบูรณาการ 

1. แผนงานการท า โครงงาน โครงการ และกิจกรรม
บูรณาการ 
2. แผนการเรียนรู้รายวิชา 
3. ผลงานนักเรียน 
4. ภาพถ่าย 

 2  เน้น ให้ ผู้ เ รี ยน ไ ด้ เ รี ยนรู้   โดย ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
  -  กิจกรรมทักษะชีวิต /  โครงงาน / 
กิจกรรมบูรณาการ 

   แผนงานโครงการ กิจกรรมทักษะชีวิต กิจกรรม
บูรณาการ 
 เอกสารประกอบการท ากิจกรรมทักษะชีวิต บันทึก
การท างานกลุ่ม การสรุปผลการท างาน 

1. ค าส่ังแต่งต้ังคณะท างาน 
2. สรุปผล กิจกรรมทักษะชีวิต และกิจกรรมบูรณาการ 
3. ผลงานนักเรียน 
4. ภาพถ่าย 



 

รายละเอียดที่ 3.1   จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต (ต่อ) 
ประเด็นพิจารณา ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล หลักฐาน 

  3. มีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถน าไป
จัดกิจกรรมได้จริง 
  -  แผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชา 
 

   แผนการจัดการเรียนรู้ครอบคลุมตามตัวชี้วัดทุก
รายวิชา 
 บันทึกผลการจัดการเรียนรู้ (บันทึกหลังสอน) 
 บันทึกผลการส่งแผนการจัดการเรียนรู้ 
 การนิเทศการสอน 

1. แผนการจัดการเรียนรู้ 
2. บันทึกผลการจัดการเรียนรู้ (บันทึกหลังสอน) 
3. สรุปผลการนิเทศการสอนรายบุคคล 
4. ตารางนิเทศการสอน 

  4. ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อให้
ผู้ เรียนได้รับการฝึกทักษะ แสดงความ
คิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงาน 
  -  กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 
  -  กิจกรรมทักษะชีวิต 
  -  โครงงาน  กิจกรรมบูรณาการ 
  -  กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ
การท างานกลุ่ม 
  -  กิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระ 

  แผนงานการจัดโครงการ โครงงาน กิจกรรมบูรณา
การ 
 แผนงานแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู ้

1. ค าส่ังแต่งต้ังคณะท างาน 
2. ผลงานนักเรียน / ผลงานครู 
3. สรุปผลการท าโครงการ โครงงาน กิจกรรมทักษะ
ชีวิต และกิจกรรมบูรณาการ 
4. สรุปผล การด าเนินงานตามแผนงานแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
 

  5 .  ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ี
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 

  แผนงานการจัดโครงการ โครงงาน กิจกรรมบูรณา
การ 
 แผนงานแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู ้
 กิจกรรม Shop สนุก ส.ส.ท. 

1. ค าส่ังแต่งต้ังคณะท างาน 
2. สรุปผลด าเนินงานตามแผนงานแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
3. สรุปผลด าเนินงาน กิจกรรม Shop สนุก และ
กิจกรรมทักษะชีวิต ส.ส.ท. 
4. ภาพถ่าย  



 

 
รายละเอียดที่ 3.2   ใช้ส่ือ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  
 ค าอธิบาย      สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากส่ือท่ีหลากหลาย 

ประเด็นพิจารณา ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล หลักฐาน 
  1. มีการใช้ส่ือในการจัดการการเรียนรู้ 
  -  ส่ือของจริง 
  -  ส่ือส าเร็จรูป / ส่ือส่ิงพิมพ์ / เครื่องมือ / 
เกมการศึกษา 
 

  ด าเนินการตาม
ประเด็นพิจารณา ข้อ 
1-5 ได้อย่างครบถ้วน 

 บันทึกการยืม-คืน ส่ือการสอน 
 บันทึกการใช้ห้องประกอบการต่าง ๆ อาทิ ห้อง
วิทยาศาสตร์ ห้องศูนย์วิทยาการ 
 บัญชีส่ือการสอนท่ีผลิตโดยครู เช่น เกม 24 , เกมดา
วิชี ่

1. แผนการจัดการรู้ / บันทึกผลการจัดการเรียนรู้ 
2. แบบบันทึกการเรียนการสอนประจ าวนัของแต่ละห้อง 
3. บันทึกการยืม-คืนสื่อการสอน 
4. บันทึกการใช้ห้องประกอบการต่างๆ อาทิ ห้อง
วิทยาศาสตร์ ห้องศูนย์วิทยาการ 
5. บันทึกผลการนิเทศการสอนรายบุคคล 

  2. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการเรียนรู้ 
  -  ส่ือ Smart Classroom 
 -  โปรแกรมเสริมทักษะการเรียนรู้ เช่น 
Kahoot / Wordsearch / คณิตคิดเร็วจาก
คอมพิวเตอร์ / โปรแกรม Power Point / 
โปรแกรม Paint 
 

  บันทึกการใช้ส่ือ Smart Classroom    
 ตารางการสอน / การใช้ห้อง Computer 

1. แผนการจัดการรู้ / บันทึกผลการจัดการเรียนรู้ 
2. แบบบันทึกการเรียนการสอนประจ าวนัของแต่ละห้อง 
3. บันทึกผลการนิเทศการสอน 
4. เกียรติบัตรนักเรียนท่ีได้รับจากการแข่งขัน โปรแกรม 
Word search , Microsoft Power Point , คณิตคิดเร็ว 
ด้วยโปรแกรม CAI และการวาดภาพด้วย Paint ของแต่
ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  
5. ผลงานนักเรียน 
6. รางวัล / เกียรติบัตร จากการแข่งขันภายนอกโรงเรียน 

 
 
 
 



 

รายละเอียดที่ 3.2   ใช้ส่ือ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  
 ประเด็นพิจารณา ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล หลักฐาน 

  3. ใช้แหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
  -  การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง / 
กิจกรรมทัศนศึกษา 

  บันทึกความสัมพันธ์ชุมชนสู่โรงเรียนและ
ความสัมพันธ์โรงเรียนสู่ชุมชน 
 กิจกรรมทัศนศึกษา 
 จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยกระบวนการกลุ่ม
โครงงาน โครงการ กิจกรรมบูรณาการ 

1. สรุปผลการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา 
2. บันทึกความสัมพันชุมชนสู่โรงเรียนและ
ความสัมพันธ์โรงเรียนสู่ชุมชน 
3. สรุปผลโครงงาน โครงการ กิจกรรมบูรณาการ 

  4. สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้
ด้วยตนเองจากส่ือท่ีหลากหลาย 
  -  การท าโครงงาน 
  -  กิจกรรมบูรณาการ 
  -  กิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระ 
 

  แผนงานการจัด โครงงาน โครงการ กิจกรรมบูรณา
การ 
 แผนงานแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู ้
 แผนการจัดการเรียนรู้ 

1. สรุปผลการท า โครงงาน โครงการ กิจกรรมบูรณา
การ 
2. สรุปผลด าเนินงานตามแผนงานแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู ้
3. บันทึกผลการจัดการเรียนรู้ 
4. ผลงานนักเรียน 
5. ภาพถ่าย  

  5. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง หรือผู้เชียว
ชาญมาถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ผ่าน
ส่ือ วิธีการ และกระบวนการท่ีหลากหลาย  
เพื่อประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้ 
  -  ปราชญ์ชาวบ้าน 

  บันทึกความสัมพันธ์ชุมชนสู่โรงเรียนและ
ความสัมพันธ์โรงเรียนสู่ชุมชน 
 บันทึกการสอนศาสนาอิสลามทุกวันศุกร์ 

1. บันทึกความสัมพันธ์ชุมชนสู่โรงเรียนและ
ความสัมพันธ์โรงเรียนสู่ชุมชน 
2. บันทึกการสอนศาสนาอิสลามทุกวันศุกร์ 
3. ภาพถ่าย 

 

 



 

รายละเอียดที่ 3.3  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 

ค าอธิบาย     ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักท่ีจะเรียนรู้  สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี

ความสุข 

ประเด็นพิจารณา ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล หลักฐาน 
  1. ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน 
  -  จัดป้ายนิเทศความรู้ 
  -  จัดมุมการเรียนรู้  มุมจัดแสดงผลงาน
นักเรียน 
  -  ห้องเรียนสะอาด  จัดเวรประจ าวัน  
แบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบ 

  ด าเนินการตาม
ประเด็นพิจารณา ข้อ 
1-5 ได้อย่างครบถ้วน 

 การนิเทศการสอน 
 แบบส ารวจ ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมี
ต่อการสอนของครู 

1. ป้ายนิเทศ 
2. มุมการเรียนรู้ มุมแสดงผลงานนักเรียน 
3. ตารางแบ่งหน้าท่ีเวรประจ าวัน หน้าท่ี รับผิดชอบ 
4. สรุปผลการนิเทศการสอนรายบุคคล 

  2.    ครูผู้สอนมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก 
  -  ครูพูดจาไพเราะ / แต่งกายสุภาพ
เหมาะสม 
  -  สร้างความอบอุ่น ความรู้สึกที่ดีให้แก่
นักเรียน 
  -  การสื่อสารในชัน้เรียนระหว่างครูกับ
นักเรียนท่ีดีต่อกัน 
    การเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อซึมซับสิ่งท่ีดีงาม
ไว้ปฏิบัติ                                          

  การนิเทศการสอน 
 แผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกผลการจัดการเรียนรู ้
 แบบส ารวจ ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมี
ต่อการสอนของครู 

1. สรุปผลการนิเทศการสอน 
2. แผนการจัดการรู้ / บันทึกผลการจัดการเรียนรู ้

3. สรุปแบบส ารวจ ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน
ท่ีมีต่อการสอนของครู 

 

 



 

รายละเอียดที่ 3.3  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก (ต่อ) 

ประเด็นพิจารณา ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล หลักฐาน 
3. เด็กรักครู / ครูรักเด็ก / เด็กรักเด็ก 
  -  การท างานกลุ่มร่วมกัน / ความมีน้ าใจ 
  -  ความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ 

  -  การช่วยเหลือคุณครู 

  สังเกตกระบวนการการท างานกลุ่ม 
 สมุดบันทึกจิตสาธารณะ 
 สมุดบันทึกความดี 

1. ผลงานนักเรียน 
2. การเขียนบันทึกในสมุดบันทึกจิต
สาธารณะ 

3. การเขียนบันทึกในสมุดบันทึกความดี 
4. เด็กรักท่ีจะเรียนรู้ 
  -  มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ / แสวงหา
ความรู้และค้นหาค าตอบ 
  -  มีความกระตือรือร้นสนใจใฝ่รู้ ด้วย
ตนเอง 
  -  เมื่อเกิดข้อสงสัยก็จะซักถาม 
  -  สามารถตัดสินใจในเรื่องง่ายๆอย่างมี
เหตุผล 

  การนิเทศการสอน 
 แผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกผลการจัดการเรียนรู ้

1. สรุปผลการนิเทศการสอนรายบุคคล 
2. แผนการจัดการรู้ / บันทึกผลการจัดการ
เรียนรู ้
3. ผลงานนักเรียน 

5. ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการให้ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
  -  ครูมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย  เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนมีการ
เรียนรู้ตลอดเวลา 
 

  แผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกผลการจัดการเรียนรู ้
 การนิเทศการสอน 

1. สรุปผลการนิเทศการสอนรายบุคคล 
2. แผนการจัดการรู้ / บันทึกผลการจัดการ
เรียนรู ้
3. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการ
สอนของครู 

 



 

รายละเอียดที่ 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ค าอธิบาย       มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้ าหมายในการ

จัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อน าไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ 

ประเด็นพิจารณา ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล หลักฐาน 
1. มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
  -  การสอบวัดผลตามตัวช้ีวัด  การสอบ
ระหว่างภาค  การสอบปลายภาค 
  -  การสอบ Pre-Test , การสอบ RT , การ
สอบ NT ,  การสอบ O-Net 

  ด าเนินการตามประเด็น
พิจารณา ข้อ 1-5 ได้อย่าง
ครบถ้วน 

 การสอบวัดผลตามตัวชี้วัด   
 การสอบระหว่างภาค   
 การสอบปลายภาค 
 การสอบ Pre-Test 
 การสอบ RT , NT และ O-Net 
 

1. ผลการสอบวัดผลตามตัวชี้วัด   
2. ผลการสอบระหว่างภาค   
3. ผลการสอบปลายภาค 
4. ผลการสอบ Pre-Test 
5. ผลการสอบ RT , NT และ O-Net 
 

2. มีการน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
  -  สอนซ่อมเสริม (เช้า-เย็น) 
  -  ติว ป. 3 เพื่อสอบ  NT 
  -  ติว ป. 1 เพื่อสอบ  RT 
  -  ติว ป. 6 เพื่อสอบ O-NET 
  -  กิจกรรมยามเช้า 
  -  แบบฝึกหัดเสริมทุกวันศุกร์ 
  -  ท าวิจัย  Case Study 

  แบบฝึกหัดสอนซ่อมเสริม (เช้า-เย็น) 
 แบบฝึกหัดติว ป. 3 เพื่อสอบ  NT 
 แบบฝึกหัดติว ป. 1 เพื่อสอบ  RT 
 แบบฝึกหัดติว ป. 6 เพื่อสอบ O-NET 
 แบบฝึกหัดเสริมทุกวันศุกร์ 
 การท าวิจัยครูรายบุคคล 
 Case Study 

1. แบบฝึกหัดสอนซ่อมเสริม (เช้า-เย็น) 
2. แบบฝึกหัดติว ป. 3 เพื่อสอบ  NT 
3. แบบฝึกหัดติว ป. 1 เพื่อสอบ  RT 
4. แบบฝึกหัดติว ป. 6 เพื่อสอบ O-NET 
5. แบบฝึกหัดเสริมทุกวันศุกร์ 
6. การท าวิจัยครูรายบุคคล 
7. Case Study  

 

 



 

รายละเอียดที่ 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน (ต่อ) 

ประเด็นพิจารณา ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล หลักฐาน 
3. มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
  -  แบบประเมิน 
  -  สมุดแจ้งผลการเรียน 
  -  ปพ. 5 
  -  ปพ. 8 
  -  แบบสอบถาม 

  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อ
คุณภาพจัดการศึกษาและคุณภาพผู้สอน 
 สมุดแจ้งผลการเรียน 
 ปพ. 5 
 ปพ. 8 
 แบบส ารวจการปฏิบัติงานด้านการวัดและ
ประเมินผล 
 แบบส ารวจการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1. สรุปผลประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองต่อคุณภาพจัดการศึกษาและ
คุณภาพผู้สอน 
2. สมุดแจ้งผลการเรียน 
3. ปพ. 5 
4. ปพ. 8 
5. สรุปผลการส ารวจการปฏิบัติงานด้าน
การวัดและประเมินผล 
6. สรุปผลการส ารวจการจัดการเรียนรู้ท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

4. มีขั้นตอนการใช้เครื่องมือและวิธีการวัด
ประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมายในการ
จัดการเรียนรู้ 

  -  การวิเคราะห์ข้อสอบ 
  -  เกณฑ์การให้คะแนนแต่ละรายวิชา 

  การวิเคราะห์ข้อสอบ 
 เกณฑ์การให้คะแนนแต่ละรายวิชา 
 

1. ผลการการวิเคราะห์ข้อสอบวัดผลปลาย
ภาคเรียน 

2. เกณฑ์การให้คะแนนแต่ละรายวิชา 
 

5. ให้ ข้ อ มู ลย้ อนก ลับแก่ ผู้ เ รี ยน ไป ใ ช้
พัฒนาการเรียนรู้ 

  -  วิจัยในช้ันเรียน 
  -  Case Study 

  วิจัยในช้ันเรียน 
 Case Study 
 สมุดแจ้งผลการเรียน 

1. วิจัยในช้ันเรียน 
2. Case Study 
3. สมุดแจ้งผลการเรียน 



 

รายละเอียดที่ 3.4  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

ค าอธิบาย    ครูและผู้มีส่วนร่วมเกี่ยวข้อง ร่วมกนัแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งข้อมูลป้อนกลับเพื่อน าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

ประเด็นพิจารณา ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล หลักฐาน 
1. ครูและผู้ส่วนเกี่ยวข้องร่วมกัน
แลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ 

  ด าเนินการตามประเด็น
พิจารณา ข้อ 1-7 ได้อย่าง
ครบถ้วน 

 บันทึกการประชุมย่อย 
 บันทึกการประชุมกลุ่มสาระ 

1. บันทึกการประชุมย่อย 
2. บันทึกการประชุมกลุ่มสาระ 

2. การประชุมครูท้ังคณะ / ประชุมกลุ่ม
สาระการเรียนรู้เพื่อต่อยอดและขยายผล
จากการเข้าร่วมอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน 

  บันทึกการประชุมครู ของโรงเรียนสมาคมสตรีไทย 
 บันทึกการประชุมกลุ่มสาระ 
 บันทึกการประชุมฝ่าย 

1. บันทึกการประชุมครู ของโรงเรียน
สมาคมสตรีไทย 
2. บันทึกการประชุมกลุ่มสาระ 
3. บันทึกการประชุมฝ่าย 

3. การท า MOU ในโครงการวิจัยและพัฒนา
หลักสูตรน าร่องวิทยาศาสตร์   ท่ี เน้น     
การคิด อ่าน เขียนและแก้ปัญหา ส าหรับ
ครูในระดับช้ันประถมศึกษา 

  บันทึกท า MOU ในโครงการวิจัยและพัฒนา
หลักสูตรน าร่องวิทยาศาสตร์  ท่ีเน้นการคิด อ่าน เขียน
และแก้ปัญหา ส าหรับครูในระดับช้ันประถมศึกษา ของ
โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ร่วมกับสสวท. 

1. บันทึกท า MOU ในโครงการวิจัยและ
พัฒนาหลักสูตรน าร่องวิทยาศาสตร์  ท่ีเน้น
การคิด อ่าน เขียนและแก้ปัญหา ส าหรับครู
ในระดับช้ันประถมศึกษา ของโรงเรียน
สมาคมสตรีไทย ร่วมกับสสวท. 
2. แบบเรียนวิทยาศาสตร์ , คณิตศาสตร์ 
และคอมพิวเตอร์ 
3. บันทึกการนิเทศตามผลการจัดการเรียน
การสอนของคณะวิทยากรผู้เช่ียวชาญ
จากสสวท. 

 



 

รายละเอียดที่ 3.4  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ (ต่อ) 

ประเด็นพิจารณา ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล หลักฐาน 
4. โรงเรียนสมาคมสตรีไทย เป็นเครือข่าย
สถานศึกษาของคณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา น านักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ 

  หนังสือส่งตัวนิสิต นักศึกษา ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ
ของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา 
 บัญชีลงเวลาปฏิบัติการฝึกวิชาชีพ 
 โครงการสอน 
 แผนการจัดการเรียนรู้ 

1. หนังสือส่งตัวนิสิต นักศึกษา ฝกึปฏิบัติการ
วิชาชพีของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 
2. บัญชีลงเวลาปฏิบัติการฝึกวิชาชพี 
3. โครงการสอน 
4. แผนการจัดการเรียนรู ้

5. ครูทุกคนมีการท างานวิจัยในช้ันเรียน ปี
การศึกษาละ 1 เรื่อง ท าให้ครูได้พัฒนาและ
ส่งเสริมผู้เรียนท่ีให้มีประสิทธิภาพ 

  วิจัยในช้ันเรียนของครุ 
 วิจัยในช้ันเรียนของนิสิตฝึกปฏิบัติการ 
 Case Study 

1. วิจัยในชั้นเรียนของครุ 
2. วิจัยในชั้นเรียนของนสิิตฝึกปฏิบัติการ 
3. Case Study 

6 .  ค รู พั ฒ น า จั ด ก า ร เ รี ย น รู้  โ ด ย ใ ช้
สถานการณ์ ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ี 
เกิดขึ้นจริงเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ได้
เหมาะสมจากสถานการณ์จริง 

  บันทึกการใช้ส่ือ Smart Classroom 
 แบบฝึกคิดวิเคราะห์สถานการณ์ตามท่ีก าหนด 
 แผนการจัดการเรียนรู้ และบันทึกผลการจัดการ
เรียนรู ้

1. บันทึกการใช้สื่อ Smart Classroom 
2. แบบฝึกคิดวิเคราะห์สถานการณ์ตามที่
ก าหนด 
3. แผนการจัดการเรียนรู้ และบันทึกผลการ
จัดการเรียนรู้ 

7. ครูมีการออกแบบส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้เรียนด้านการจัดกระบวนการเรียน
การสอนให้ เป็นข้ อมู ลป้อนก ลับเพื่ อ
น าไปใช้ในการพัฒนาการวัดการเรียนรู้ 

  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อ
คุณภาพการจัดการศึกษา และคุณภาพผู้สอน 
 แบบส ารวจการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครอง
ต่อคุณภาพการจัดการศึกษา และคุณภาพ
ผู้สอน 
 
2. แบบส ารวจการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 



 

 

 

 

 

 

 

 


