
 

 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มาตรฐานท่ี 1.คุณภาพของผู้เรียน 

มาตรฐานระดับ 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ก าหนดมาตรฐาน 
สถานศึกษา 

ประเด็นพิจารณา เกณฑ์คุณภาพ ค่าเป้าหมาย 
ความส าเรจ็ 

โครงการ/กจิกรรม หลักฐานตามสภาพจรงิ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพ
ของผู้เรียน 
1.1 ผลสมัฤทธ์ิทาง
วิชาการของผูเ้รียน 

 
 
1. ผู้เรียนมี
ความสามารถในการ
อ่านเป็นไปตาม
เป้าหมายทีส่ถานศึกษา
ก าหนด 

 
 
1.นักเรียนแตล่ะ
ระดับช้ันมผีลการอ่าน
เป็นไปตามเกณฑ์ของ
สถานศึกษา 
 

 
 
ร้อยละ 80 มี
ความสามารถในการ
อ่าน 

 
 
นักเรียนร้อยละ 81 มี
ความสามารถในการ
อ่าน 
 

 
 
- โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

 
 
- แบบประเมิน
โครงการ/กจิกรรม 
 
 
 

 2. ผู้เรียนมี
ความสามารถในการ
เขียนเป็นไปตาม
เป้าหมายทีส่ถานศึกษา
ก าหนด 

2. นักเรียนแต่ละ
ระดับช้ันมผีลการเขียน
เป็นไปตามเกณฑ์ของ
สถานศึกษา 

ร้อยละ 78 มี
ความสามารถในการ
เขียน 

นักเรียนร้อยละ 79 มี
ความสามารถในการ
เขียน 

 

โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

- แบบประเมิน
โครงการ/กจิกรรม 
 

 3. ผู้เรียนมี
ความสามารถในการ
สื่อสาร 

1.ผู้เรียนมผีลการ
ประเมินสมรรถนะ
ส าคัญของผู้เรียนด้าน
ความสามารถในการ
สื่อสารสงูกว่าระดับ
คุณภาพ 1 

ร้อยละ 85 ของผู้เรียน
มีผลการประเมิน
สมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียนดา้น
ความสามารถในการ
สื่อสารสงูกว่าระดับ
คุณภาพ 1 

ร้อยละ 87 ของผู้เรียน
มีผลการประเมิน
สมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียนด้าน
ความสามารถในการ
สื่อสารสงูกว่าระดับ
คุณภาพ 1 

- โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน 8 กลุ่มสาระ 

- ปพ.5 
- แบบสรปุโครงการ 
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 4. ผู้เรียนมี
ความสามารถในการ
คิดค านวณ 

1.ผู้เรียนแต่ละ
ระดับช้ันมผีลคะแนน
การทดสอบด้านการ
คิดค านวณสูงกว่าร้อย
ละ 60 

ร้อยละ 80 ของผู้เรียน
มีผลคะแนนการ
ทดสอบด้านการคิด
ค านวณสูงกว่าร้อยละ 
60 

ร้อยละ 81 ของผู้เรียน
มีผลคะแนนการ
ทดสอบด้านการคิด
ค านวณสูงกว่าร้อยละ 
60 

- โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร ์

- ปพ.5 
- ผลการทดสอบด้าน
การคิดค านวณ 
 
 

 5. ผู้เรียนมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา
ตั้งแต่ 2.5 

1.ผู้เรียนมผีลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา
ตั้งแต่ 2.5 ข้ึนไป 

ร้อยละ 80 มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนตามหลกัสูตร
สถานศึกษาต้ังแต่ 2.5 
ข้ึนไป 

ร้อยละ 81 มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนตามหลกัสูตร
สถานศึกษาต้ังแต่ 2.5 
ข้ึนไป 

- โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน 8 กลุ่มสาระ 

- ผลสัมฤทธ์ิการเรียน 
8 กลุ่มสาระ 
- ปพ.5 

 6. ผู้เรียนมี
ความสามารถในการ
คิด วิเคราะห์ คิดอย่าง
มีวิจารณญาณ 

1. ผู้เรียนมีผลการ
ประเมินการอ่าน คิด 
วิเคราะห์และเขียนสูง
กว่าคุณภาพ 1 

ร้อยละ 80 มีผลการ
ประเมินการอ่าน คิด 
วิเคราะห์และเขียนสูง
กว่าคุณภาพ 1 

ร้อยละ 82 มีผลการ
ประเมินการอ่าน คิด 
วิเคราะห์และเขียนสูง
กว่าคุณภาพ 1 

- โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน 8 กลุ่มสาระ 

- ปพ.5 
 
 
 

 7. ผู้เรียนมีการ
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นประกอบการ
ตัดสินใจ และ
แก้ปัญหา 

1. ผู้เรียนมีการท างาน
เป็นกลุ่ม ได้ลงมือ
ปฏิบัติ มีส่วนร่วมใน
การปฏิบัตกิิจกรรม 

ร้อยละ 80 มีความช่ืน
ชอบการท างานเป็น
กลุ่ม ได้ลงมือปฏิบัติ มี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติ
กิจกรรม 

ร้อยละ 82 มีความช่ืน
ชอบการท างานเป็น
กลุ่ม ได้ลงมือปฏิบัติ มี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติ
กิจกรรม 

- โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน 8 กลุ่มสาระ 
- กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนช้ันประถมศึกษา
ปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปี
ที่ 6 

- แบบสอบถาม 
- แบบสรปุโครงการ 
- หลักฐานเชิงประจักษ์ 
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 8. ผู้เรียนมี
ความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม 

1.ผู้เรียนมีความสามรถ
ในการสร้างสรรค์สิง่
ใหม่ๆ สร้างช้ินงานโดย
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ผู้เรียนร้อยละ 80 มี
ความสามารถในการ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ 
สร้างช้ินงานโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผู้เรียนร้อยละ 82 มี
ความสามารถในการ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ 
สร้างช้ินงานโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน 8 กลุ่มสาระ 

- ปพ.5 
 
 
 
 

 9.ผู้เรียนมีความสามรถ
ในการใช้เทคโนโลยี
และการสื่อสาร 

ผู้เรียนมผีลการ
ประเมินสมรรถนะ
ส าคัญของผู้เรียนสงู
กว่าระดับคุณภาพ 1 

ร้อยละ 80 มีผลการ
ประเมินสมรรถนะ
ส าคัญของผู้เรียนสงู
กว่าระดับคุณภาพ 1 

ร้อยละ 82 มีผลการ
ประเมินสมรรถนะ
ส าคัญของผู้เรียนสงู
กว่าระดับคุณภาพ 1 

- โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน 8 กลุ่มสาระ 
 

- ปพ.5 
 
 
 

 10.ผู้เรียนมีทกัษะ
พื้นฐานและเจตคติที่ดี
ในการศึกษาต่อและ
ท างาน 

ผู้เรียนมีความรูท้ักษะ
พื้นฐานและเจตคติที่ดี
พร้อมที่จะศึกษาต่อ
และการท างาน 

ร้อยละ 80 มีเจตคติที่ดี
พร้อมจะศึกษาต่อและ
ท างาน 

ร้อยละ 82 มีเจตติที่ดี
พร้อมจะศึกษาต่อและ
ท างาน 

- กิจกรรมแนะแนว 
- กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนช้ันประถมศึกษา
ปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปี
ที่ 6 

- แบบสอบถาม 

1.2 คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผูเ้รียน 

11. ผู้เรียนมี
คุณลักษณะและ
ค่านิยมที่สูงกว่าระดับ
คุณภาพ 

ผู้เรียนมผีลการ
ประเมินคุณลกัษณะ
อันพึงประสงค์สงูกว่า
ระดับคุณภาพ 1 

ร้อยละ 80  
มีผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์สูงกว่าระดับ
คุณภาพ 1 

ร้อยละ 82  
มีผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์สูงกว่าระดับ
คุณภาพ 1 

- โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน 8 กลุ่มสาระ 
 

- ปพ.5 
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 12.ผู้เรียนมีความภูมิใจ
ในท้องถ่ิน เห็นคุณค่า
ความเป็นไทยมสี่วน
ร่วมในการอนรุักษ์ 
วัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปญัญาไทย 

ผู้เรียนมีความภูมิใจใน
ท้องถ่ิน เห็นคุณค่า
ความเป็นไทยมสี่วน
ร่วมในการอนรุักษ์ 
วัฒนธรรม ประเพณี 
และภูมิปญัญาไทย 

ร้อยละ 80 มีความ
ภูมิใจในท้องถ่ิน เห็น
คุณค่าความเป็นไทยมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 
วัฒนธรรม ประเพณี 
และภูมิปญัญาไทย 

ร้อยละ 81 มีความ
ภูมิใจในท้องถ่ิน เห็น
คุณค่าความเป็นไทยมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 
วัฒนธรรม ประเพณี 
และภูมิปญัญาไทย 

- โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน 8 กลุ่มสาระ 
- กิจกรรมการเรียนรู้
บูรณาการท้องถ่ิน 

- แบบสอบถาม 
 
 

 

 13. ผู้เรียนสามารถอยู่
ร่วมกันบนความ
แตกต่างและ
หลากหลาย 

ผู้เรียนปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ ข้อบงัคับ
ของโรงเรียนสามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม
ได้อย่างมีความสุข 

ผู้เรียนร้อยละ 80 
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
ข้อบังคับของโรงเรียน
สามารถอยูร่่วมกบัผู้อื่น
ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

ผู้เรียนร้อยละ 82 
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
ข้อบังคับของโรงเรียน
สามารถอยูร่่วมกบัผู้อื่น
ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

- โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน 8 กลุ่มสาระ 
- กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนช้ันประถมศึกษา
ปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปี
ที่ 6 

- หลักฐานเชิงประจักษ์ 
- แบบสรปุโครงการ 
- แบบสรปุกิจกรรม 

 14.ผู้เรียนมสีุขภาวะ
ทางร่างกายและจิตใจ
สังคมผู้เรียนสามารถ
ท างานกลุม่ 

- ผู้เรียนมีภาวะ
โภชนาการปกต ิ
- ผู้เรียนสามารถ
ท างานร่วมกบัผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข 

- ผู้เรียนรอ้ยละ 80 
มีภาวะโภชนาการอยู่
ในเกณฑ์ทีป่กต ิ
- ผู้เรียนรอ้ยละ 80 มี
ความสุขกับการท างาน
กลุ่มร่วมกบัผู้อื่น 

- ผู้เรียนรอ้ยละ 81 
มีภาวะโภชนาการอยู่
ในเกณฑ์ทีป่กต ิ
- ผู้เรียนรอ้ยละ 81  
ความสุขกับการท างาน
กลุ่มร่วมกบัผู้อื่น 

- กิจกรรมวัดส่วนสงู 
ช่ังน้ าหนัก 
- กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนช้ันประถมศึกษา
ปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปี
ที่ 6 

- แบบบันทึกการ
โภชนาการ 
- แบบสรปุกิจกรรม 
- แบบสอบถาม 
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มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 
2.1 มีเป้าหมาย
วิสัยทัศน์และพันธกจิที่
สถานที่ศึกษาก าหนด
ชัดเจน 

 
 
 
2.1 สถานศึกษา
ก าหนดเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 
สอดคล้อง กับ บริบท
ของสถานศึกษา ความ
ต้องการของชุมชน 
ท้องถ่ิน 

 
 
 
1.สถานศึกษา มี
เป้าหมายวิสัยทัศน์ 
และพันธกิจที่ก าหนด
ไว้ชัดเจนและมีความ
สอดคล้องกบับริบท 
ชุมชนนโยบายรัฐฯ 
และแผนการศึกษาชาติ 

 
 
 

ระดับดเีลิศ 

 
 
 

ระดับดเีลิศ 

 
 
 
- โครงการพฒันา
หลักสูตร 

 
 
 
- แผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี
- แผนพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มาตรฐานท่ี 2. กระบวนการบริหารและการจัดการ 

มาตรฐานระดับ 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ก าหนดมาตรฐาน 
สถานศึกษา 

ประเด็นพิจารณา เกณฑ์คุณภาพ ค่าเป้าหมาย 
ความส าเรจ็ 

โครงการ/กจิกรรม หลักฐานตามสภาพจรงิ 

2.2 มีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

2.2 สถานศึกษา
สามารถบรหิารจัดการ
คุณภาพของ
สถานศึกษาอย่างเป็น
ระบบ 

2.สถานศึกษามีระบบ
บรหิารจัดการที่ชัดเจน
มีประสิทธิภาพ 
- ระบบบริหาร 7ระบบ 
- การวางแผน/
ด าเนินการ 
- ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล 
- ระบบดูแลช่วยเหลือ 
- ระบบการนิเทศ
ภายใน 
- การมีส่วนร่วมของทุก
ฝ่ายในการวางแผน
ปรับปรงุ พัฒนา 

ระดับดเีลิศ 
 
 

ระดับดเีลิศ 
 
 
 

 
ระดับด ี

ระดับดเีลิศ 
 

ระดับดเีลิศ 

ระดับดเีลิศ - โครงการน้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียงในสถานศึกษา 
- โครงการประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษาเชิงระบบ 
- โครงการพฒันา
ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
- งานนิเทศภายใน 

- แบบประเมินการ
ปฏิบัติงานด้วยหลักของ
เศรษฐกจิพอเพียง 
- แบบประเมินโครงการ 
- แบบสังเกตการณ์สอน
ที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
- แบบสอบถาม
ผู้ปกครอง 
- บันทึกการประชุม
และการให้ความ
เห็นชอบของ
คณะกรรมการบรหิาร
สถานศึกษา 
 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มาตรฐานท่ี 2. กระบวนการบริหารและการจัดการ 

มาตรฐานระดับ 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ก าหนดมาตรฐาน 
สถานศึกษา 

ประเด็นพิจารณา เกณฑ์คุณภาพ ค่าเป้าหมาย 
ความส าเรจ็ 

โครงการ/กจิกรรม หลักฐานตามสภาพจรงิ 

มาตรฐานที่ 2  
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 
2.3 ด าเนินงานพัฒนา
วิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุม่เป้าหมาย 

2.3 สถานศึกษาบริหาร
จัดการเกี่ยวกับงาน
วิชาการ ทั้งด้านการ
พัฒนาหลักการ
กิจกรรม เสริม
หลักสูตรที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนทุก
กลุ่มเป้าหมายเช่ือมโยง
กับชีวิตจรงิ 

3.สถานศึกษา
บรหิารงานด้าน
วิชาการและพัฒนา
หลักสูตร 
4.สถานศึกษา
ด าเนินการงานด้าน
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
แก่ผู้เรียนทุก
กลุ่มเป้าหมายที่
เช่ือมโยงกับชีวิตจรงิ 

ระดับด-ีดีเลิศ 
 
 
 

นักเรียน ป.1-ม.6 
ร้อยละ 90 
เข้าร่วมกจิกรรมพฒันา
ผู้เรียนที่เช่ือมโยงกับ
ชีวิตจริง 

 
 
 
 
 
นักเรียนร้อยละ 92 
เข้าร่วมกจิกรรมพฒันา
ผู้เรียนที่เช่ือมโยงกับ
ชีวิตจริง 

- โครงการพฒันา
หลักสูตร 
 
 
 
-กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 1 
- มัธยมศึกษาปีที่ 6 

- แบบประเมิน
โครงการ 
- หลักสูตรสถานศึกษา 
- หลักสูตร 8 กลุ่ม 
สาระการเรียนรู ้
- ภาพถ่าย/ช้ินงาน 
- แบบสรปุกิจกรรม
พัฒนาผูเ้รียนช้ัน ป.1-
ม.6 

2.4 พัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

2.4 สถานศึกษา
ส่งเสริมสนับสนุน 
พัฒนาครู บุคลากรให้มี
ความเช่ียวชาญทาง
วิชาชีพ 

1.สถานศึกษาจัดให้ครู
และบุคลากรไดร้ับการ
อบรมประชุมสมัมนา 
รวมถึงการอบรมที่ครู
หรือบุคลากรสนใจเข้า
รับการอบรม 

ครู บุคลากร ร้อยละ 
80 มีช่ัวโมงเข้ารับการ
อบรมเพื่อพัฒนา
วิชาชีพไม่ต่ ากว่า 20 
ช่ัวโมง 

ครู บุคลากร ร้อยละ 
90 มีช่ัวโมงเข้ารับการ
อบรมไม่ต่ ากว่า 20 
ช่ัวโมง 

 - ระบบ MIS บริหาร
จัดการด้านบุคลากร 

ค าสั่ง เกียรติบัตร 
วุฒิบัตร ภาพถ่าย 

 
 

 



 

 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มาตรฐานท่ี 2. กระบวนการบริหารและการจัดการ 

มาตรฐานระดับ 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ก าหนดมาตรฐาน 
สถานศึกษา 

ประเด็นพิจารณา เกณฑ์คุณภาพ ค่าเป้าหมาย 
ความส าเรจ็ 

โครงการ/กจิกรรม หลักฐานตามสภาพจรงิ 

มาตรฐานที่ 2  
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 
2.5 จัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคม
ที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู ้

1.สถานศึกษาจัด
สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพให้เอื้อต่อการ
เรียนรู้และมีความ
ปลอดภัย 
 
2.สถานศึกษาจัด
สภาพแวดล้อมทาง
สังคมทีเ่อื้อตอ่การ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

1.สถานศึกษาจัดสภาพ
ภายในห้องใหเ้อื้อต่อ
การเรียนรู้และมีความ
ปลอดภัย 
 
 
2.สถานศึกษาจัดกลุ่ม
ผู้เรียนหรือนักเรียนใน
ช้ันเรียนใหเ้อื้อต่อการ
อยู่ร่วมกันในการเรียนรู ้

ระดับด-ีดีเลิศ 
 
 
 

 
 

ระดับด ี
 

ระดับดเีลิศ 
 
 
 
 
 

ระดับด ี
 

- ระบบบริหารตัว
อาคารสถานที ่
-กิจกรรมห้องเรียนสี
ขาว 
-การจัดครเูวร/นักเรียน
สวัสดิการ 
กิจกรรมห้องเรียนสี
ขาว 

- แบบสอบถามความ
พึงพอใจ 
-หลักฐานเชิงประจกัษ์ 
 

2.6 จัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสนบัสนุนการ
บรหิารจัดการและการ
จัดการเรียนรู ้

2.6 สถานศึกษา
จัดระบบการจัดหาการ
พัฒนาและการบริการ
เทคโนโลยีเพือ่ใช้ใน
การบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสม 

1.สถานศึกษาจัดให้มี
ระบบสารสนเทศใน
การพัฒนาและบริการ
ในด้านการบริหารและ
การจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสม 

ระดับด-ีดีเลิศ 
 

ระดับด-ีดีเลิศ 
 

 - ระบบ MIS  -หลักฐานเชิงประจกัษ์ 
-แบบบันทกึข้อมูล 

 
 
 
 



 
 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มาตรฐานท่ี 3. กระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

มาตรฐานระดับ 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ก าหนดมาตรฐาน 
สถานศึกษา 

ประเด็นพิจารณา เกณฑ์คุณภาพ ค่าเป้าหมาย 
ความส าเรจ็ 

โครงการ/กจิกรรม หลักฐานตามสภาพจรงิ 

มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3.1 จัดการเรียนรูผ้่าน
กระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริงและสามารถ
น าไปประยกุต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 

 
 
 
 
1.จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ตัวช้ีวัดของ
หลักสูตรสถานศึกษา ที่
เน้นให้ผูเ้รยีนได้เรียนรู้
โดยผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัตจิริง มี
แผนการจัดการเรียนรู้
ที่สามารถน าไปจัด
กิจกรรมได้ 

 
 
 
 
1.จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ตัวช้ีวัดของ
หลักสูตรสถานศึกษา ที่
เน้นให้ผูเ้รยีนได้เรียนรู้
โดยผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัตจิริง 
 
2.มีแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่สามารถน าไป
จัดกิจกรรมได้จริง 

 
 
 
 

- ครู ร้อยละ 80 จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้
ตัวช้ีวัดของหลักสูตร
สถานศึกษา ที่เน้นให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้โดย
ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัตจิรงิ 
- ครูร้อยละ 85 มี
แผนการจัดการเรียนรู้
ที่สามารถน าไปจัด
กิจกรรมได้จรงิ 

 
 
 
 

ร้อยละ 85 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 90 

 
 
 
 
-โครงการยกระดบั
ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ 8 
กลุ่มสาระ 
-กิจกรรมการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
 
 
-โครงการยกระดบั
ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ 8 
กลุ่มสาระ 
-กิจกรรมการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
 
 

 
 
 
 
-แบบประเมินที่เน้นให้
ผู้เรียนปฏิบัตจิรงิ 
 
 
 
 
 
 
-แบบประเมินการจัด
กิจกรรมการเรียนที่
เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 

 



 
 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มาตรฐานท่ี 3. กระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

มาตรฐานระดับ 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ก าหนดมาตรฐาน 
สถานศึกษา 

ประเด็นพิจารณา เกณฑ์คุณภาพ ค่าเป้าหมาย 
ความส าเรจ็ 

โครงการ/กจิกรรม หลักฐานตามสภาพจรงิ 

3.2 ใช้สื่อเทคโนโลยี
สารเสนเทศและแหลง่
กาเรียนรู้ทีเ่อื้อต่อการ
เรียนรู ้

1.มีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้รวมทัง้ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินมาใช้ใน
การจัดการเรียนรู้โดย
สร้างโอกาสใหผู้้เรียน
ได้แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากสือ่ที่
หลากหลาย 

1.มีการใช้สือ่
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
2.มีแหลง่เรียนรูร้วมทัง้
ภูมิปัญญาท้องถ่ินมาใช้
ในการจัดการเรียนรู้
โดยสร้างโอกาสให้
ผู้เรียนได้แสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจาก
สื่อทีห่ลากหลาย 

-ครู ร้อยละ 85 มีการ
ใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 

 
 
 
 
-ครู ร้อยละ 80 จัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอนที่ใช้แหล่งเรียนรู้
รวมทั้งภูมปิัญญาโดย
สร้างโอกาสใหผู้้เรียน
ได้แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง 

ร้อยละ 90 
 
 
 
 
 

 
 
 

ร้อยละ 85 
 

- โครงการสอนราย
สัปดาห์ใน 1 ภาคเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
-โครงการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 
-กิจกรรมการเรียนรู้
บูรณาการท้องถ่ิน 

- แผนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
-แบบประเมินการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
บูรณาการท้องถ่ินหรอื
ภูมิปัญญา 
 

 
 

 

 

 



 
 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มาตรฐานท่ี 3. กระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

มาตรฐานระดับ 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ก าหนดมาตรฐาน 
สถานศึกษา 

ประเด็นพิจารณา เกณฑ์คุณภาพ ค่าเป้าหมาย 
ความส าเรจ็ 

โครงการ/กจิกรรม หลักฐานตามสภาพจรงิ 

3.3 มีการบริหาร
จัดการช้ันเรียนเชิงบวก 

1.ครูผูส้อนมีการ
บรหิารจัดการช้ันเรียน
โดยเน้นการมี
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวกให้
เด็กรักครู ครูรกัเด็ก 
และเด็กรักเด็ก เด็กรัก
ที่จะเรียนรู้สามารถ
เรียนรู้อยู่ร่วมกันอย่าง
มีความสุข 

1.ครูบรหิารช้ันเรียน
เน้นการมีปฏิสมัพันธ์
เชิงบวกใหเ้ด็กรักครู 
ครูรักเด็ก และเด็กรกั
เด็ก เด็กเรียนรู้ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 

-ครู ร้อยละ 85 มีการ
บรหิารจัดการช้ันเรียน
เชิงบวก 

ร้อยละ 88 
 
 
 
 
 

 
 

 

- งานฝ่ายบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 

- แบบประเมินความ
พึงพอใจของผูเ้รียน 
 
 
 
 
 
 

3.4 ตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบและน าผลมา
พัฒนาผูเ้รียน 

1. ครูมีการตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
ใช้เครื่องมอืและวิธีการ
วัดและประเมินผล 
-ให้ข้อมูลย้อนกลบัเพื่อ
น าไปใช้พัฒนาการ
เรียนรู ้

1.ครูมีการตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพ
การสอน(สอบกอ่น-
หลงั) โดยใช้เครื่องมือที่
เหมาะสม 
2.ครูพัฒนาการเรียนรู้
ให้แก่ผูเ้รียน 

- ครู ร้อยละ 90 ครูมี
การตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพผูเ้รียน
อย่างเป็นระบบ 
 
- ครู ร้อยละ 85 มีการ
น าผลมาพัฒนาผู้เรียน
โดยท าวิจัยช้ันเรียน 

ร้อยละ 92 
 
 
 
 

ร้อยละ 90 

- แบบบันทึกคะแนน
ตามตัวช้ีวัดรายวิชา 
 
 
 
- งานวิจัยในช้ันเรียน 

- แบบบันทึกคะแนน 
(ป.พ.ร) 
 
 
 
- วิจัยในช้ันเรียน 

 
 
 
 



 
 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มาตรฐานท่ี 3. กระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

มาตรฐานระดับ 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ก าหนดมาตรฐาน 
สถานศึกษา 

ประเด็นพิจารณา เกณฑ์คุณภาพ ค่าเป้าหมาย 
ความส าเรจ็ 

โครงการ/กจิกรรม หลักฐานตามสภาพจรงิ 

3.5 มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ข้อมลู
สะท้อนกลบัเพือ่พัฒนา
และปรับปรงุการ
จัดการเรียนรู ้

1. ครูและผูม้ีส่วน
เกี่ยวข้องร่วมกัน
แลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์รวมทั้งให้
ข้อมูลปอ้นกลับเพื่อ
น าไปใช้ในการปรบัปรุง
และพัฒนาการจัดการ
เรียนรู ้

1. ครูมีการแลกเปลี่ยน
การเรียนรู้และ
ประสบการณ์เพื่อน าไป
ปรับปรงุการจัดการ
เรียนรู ้

-ครู ร้อยละ 90 ได้รับ
การนิเทศการสอน 

ร้อยละ 95 
 

- กิจกรรมนิเทศการ
สอน 

- แบบประเมินนเิทศ
การสอน 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


