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ส่วนที่ 1 บทนำ 
ความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

 
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ได้ให้ความหมายของ "การประกัน

คุณภาพการศึกษา" คือ การประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ระบบการบริหาร
คุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาจัดขึ้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้เกี่ยวข้องและ
สาธารณชนว่าสถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและบรรลุ
เป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล 

สถานศึกษามีบทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษาที่ยึดหลักว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด มุ่งพัฒนา  
ผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชนเชื่อมั่นว่า สถานศึกษามีการดำเนินงานสำเร็จบรรลุเป้าหมาย 
ตามที ่ระบ ุในมาตรฐานการศ ึกษาของสถานศึกษา สถานศึกษาจ ึงต ้องม ีการประเม ินตนเอง                                 
(Self - Assessment) ด้วยกระบวนการที่น่าเชื่อถือ และผู้ประเมินมีความรู้ความสามารถในการประเมิน              
ซึ่งผลจากการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จะเป็นการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาว่า สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดหรือสูง
กว่าเป้าหมายที่กำหนดในประเด็นใดบ้าง ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจะ
เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษาต่อไป 
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ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

กระทรวงศึกษาธิการได้ปฏิรูประบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 มีสาระสำคัญคือให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา โดยกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด พร้อมทั้งจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ี
มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินการ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือ
หน่วยงานที่กำกับ ดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปี 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องแนวปฏิบัติการดำเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 ให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 

1. ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพ่ือให้
เกิดการพัฒนา และเพื่อเป็นกลไกในการควบคุม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้เกิดการ
พัฒนาและสร้างความเชื่อม่ันให้กับสังคม ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

2. จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ดังนี้ 
2.1 กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาระดับ

การศึกษาปฐมวัยและหรือระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กระทรวงประกาศใช้ และให้สถานศึกษากำหนด
เป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานของสถานศึกษาตามบริบท ทั้งนี้ สามารถเพิ่มเติมมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษานอกเหนือจากที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ได้ โดยให้สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง 
ดำเนินการและรับผิดชอบร่วมกัน 

2.2 จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ที ่สอดคล้องกับสภาพปัญหา           
และความต้องการจำเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยสะท้อนคุณภาพความสำเร็จอย่างชัดเจนตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 2.3 ดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 2.4 ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยกำหนดผู้รับผิดชอบ 

และวิธีการที่เหมาะสม 
2.5 ติดตามผลการดำเนินการเพื ่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของ

สถานศึกษาและนำผลการติดตามไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนา 
 2.6 จ ัดทำรายงานผลการประเม ินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา นำเสนอรายงานผลการประเมินตนเองต่อคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ให้ความเห็นชอบ และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นประจำทุกปี 

 2.7 พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพโดยพิจารณาจากรายงานผลการประเมินตนเอง                        
(Self-Assessment Report : SAR) และตามคำแนะนำของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ               
และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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แผนภูมิแสดงการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนบ้านท่าซุง 

ขั้นวางแผน (Plan) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประกันคณุภาพการศึกษา 

ประชุมวางแผนจดัระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

จัดทำมาตรฐานการศึกษาและกำหนดค่าเป้าหมาย 

 

ขั้นปฏิบัติ (Do) 

 

จัดทำแนวทางการปฏิบตัิงานตามมาตรฐานการศึกษา 

ช้ีแจงระบบงานประกันคณุภาพการศึกษาแก่บุคลากรของโรงเรียน 

จัดทำ/ตรวจสอบเครื่องมือเพื่อเกบ็รวบรวมข้อมลู 

เก็บรวบรวมข้อมูลจากการปฏิบตัิงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

ขั้นตรวจสอบ(Check) 

 

ขั้นพัฒนาการดำเนินงาน (Act) 

 

จัดเตรียมข้อมลูสารสนเทศเพื่อรับการประเมินตนเอง 

ประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษาละ 2 ครั้ง 

จัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) 

นำผลการประเมินคณุภาพภายใน วางแผนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีต่อไป 

ผ่าน 

 

ไม่ผ่าน 

 

ติดตาม 
ตรวจสอบ 
ทบทวน 

พัฒนา 
ปรับปรุง 
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ส่วนที่ 2 การดำเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพของสถานศึกษา 
การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

โรงเรียนบ้านท่าซุงกำหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  ลงวันที่  6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
 3 มาตรฐาน  ดังนี้ 

ระดับการศึกษาปฐมวัย  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
     มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
     มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
      - ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
      - คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

     มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
     มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น 
       ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  
โดยโรงเรียนดำเนินการตามแผนภูมิแสดงการกำหนดมาตรฐานการศึกษา  ดังนี้ 
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แผนภูมิแสดงการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านท่าซุง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ศึกษา วิเคราะห์และทำความเขา้ใจมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวยั/     
   ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และประเด็นพิจารณาในแต่ละมาตรฐาน 

2.1 ด้านการบริหารจัดการ เช่น มาตรฐานการศึกษาชาติ บริบท นโยบาย  
     วิสยัทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ กิจกรรม  
     อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ฯลฯ ของสถานศึกษา / หนว่ยงานที่เกีย่วขอ้ง  
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอน เช่น วิเคราะห์หลักสูตร/มาตรฐานการ  
     เรียนรู้ คุณภาพผู้เรียน การออกแบบการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ 
     ที่มีคุณภาพ การวัดประเมินผล ผลการปรับปรุงการเรียน การสอน  
2.3 ความต้องการของผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
     ของสถานศึกษา เช่น ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน เป็นต้น  
2.4 การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับต่าง ๆ ของโรงเรียน 
2.5 ผลการประเมินตนเองปีการศึกษาทีผ่่านมา 

2. วิเคราะห์/ศึกษาปัจจยัที่เกี่ยวข้อง 

3. กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและค่าเปา้หมาย 

5. ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

4. ตรวจสอบ ทบทวน  
ประชาพิจารณ์ 

 
 
 
- ครู  ผู้บริหาร 
- ผู้เรยีน 
- คณะกรรมการบริหารโรงเรยีน 
- ผู้ปกครอง 
- ชุมชน 
- สภาพแวดล้อม 

Input 

 
 
 

มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

Output 

ทุกปีการศึกษา  
ทบทวนมาตรฐานฯ  
และค่าเป้าหมาย  

และหรือ  
ปรับเปลี่ยนตาม  
บริบท/นโยบาย/  

ผลการประเมินตนเอง 

P
ro

ce
ss

 

P
ro

cess 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 
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ประกาศโรงเรียนบ้านท่าซุง 
เร่ือง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

 โดยการประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา 
 โรงเรียนบ้านท่าซุง จึงได้กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระกับการศึกษา
ปฐมวัย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุก
คนในโรงเรียน ผู ้ปกครอง และชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกันเพื ่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียน
บ้านท่าซุง จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย ตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย และ
การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 
 
            ประกาศ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. 256๔ 
 
 
           

                                     (นายรุ่งโรจน์  เจนเจตวิทย์) 
                                                               ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าซุง 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านท่าซุง 
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

มาตรฐานการศึกษา 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของเด็ก 
1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตัวเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
3.1 จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการ

จัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
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ประกาศโรงเรียนบ้านท่าซุง 
เร่ือง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 
 โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 และ
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561  

 เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านท่าซุงมีคุณภาพและได้
มาตรฐาน จึงกำหนดค่าเป้าหมาย ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 
ในปีการศึกษา 256๔ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี ้

 

มาตรฐาน ค่าเป้าหมายความสำเร็จ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ยอดเยี่ยม 

 
  
 
 
            ประกาศ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. 256๔ 
 
 
           

    (นายรุ่งโรจน์   เจนเจตวิทย์) 
                                                                        ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าซุง 
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การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 256๔ 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
เป้าหมาย

ความสำเร็จ 
(ระดับคุณภาพ) 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม 
1.1 ร้อยละ ๘๓ ของเด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความ 

ปลอดภัยของตนเองได้ 
 

1.2 ร้อยละ ๘๕ ของเด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
1.3 ร้อยละ ๘๕ ของเด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตัวเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
1.4 ร้อยละ ๘๕ ของเด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และ 
      แสวงหาความรู้ได้ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นระดับ 
      ยอดเยี่ยม 

 

2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียนระดับยอดเยี่ยม 
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ระดับยอดเยี่ยม 
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อ เพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอระดับยอดเยี่ยม 
2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
      ระดับยอดเยี่ยม 
2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เป็ดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมระดับยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ยอดเยี่ยม 
3.1 ร้อยละ ๘๗ ของครูจัดประสบการณ์ทีส่่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม 
      ศักยภาพ 

 

3.2 ร้อยละ ๙๐ ของครูสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมี 
      ความสุข 
3.3 ร้อยละ ๙๐ ของครูจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
3.4 ร้อยละ ๙๐ ของครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการ 
      เด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 เพื่อการประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษา 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
รายละเอียดที่ 1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 

มาตรฐาน คำอธิบายของรายละเอียดของมาตรฐาน และประเด็นพิจารณา 
 คำอธิบาย 

เด็กมีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน เคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัว 
ได้ดี ใช้มือและ ตาประสานสัมพันธ์ได้ดี ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็น
นิสัย ปฏิบัติตามข้อตกลง เกี่ยวกับความปลอดภัย หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพติด 
และระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์ท่ีเสี่ยงอันตราย โรงเรียนสามารถปรับ 
เพ่ิมเติมได้ตามบริบทของโรงเรียน 
ประเด็นพิจารณา 

1) เด็กมีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัยกระทรวง
สาธารณสุข 

2) เด็กเคลื ่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ใช้มือและตาประสาน
สัมพันธ์ได้ด ี

3) เด็กดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย 
4) เด็กปฏิบัติตนตามข้อตกลงเก่ียวกับความปลอดภัย 
5) เด็กหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี ่ยงต่อโรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจากบุคคล

สิ่งแวดล้อม และ สถานการณ์ท่ีเสี่ยงอันตราย 
เกณฑ์คุณภาพ 

1) ร้อยละ 90 ของเด็กมีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย
กระทรวง สาธารณสุข ระดับ “ผ่าน” 

2) ร้อยละ 90 ของเด็กเคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ใช้มือและ
ตาประสานสัมพันธ์ได้ดี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรสถานศึกษา ระดับ
คุณภาพ “ดี” ขึ้นไป 

3) ร้อยละ 90 ของเด็กดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็น
นิสัย ระดับคุณภาพ “ดี” ขึ้นไป 

4) ร้อยละ 90 ของเด็กปฏิบัติตนตามข้อตกลงเกี่ยวอับความปลอดภัย ระดับ
คุณภาพ “ดี” ขึ้นไป 

5) ร้อยละ 90 ของเด็กหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพติด และระวังภัย
จากบุคคล สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตราย ระดับคุณภาพ 
“ดี” ขึ้นไป 
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การตัดสินผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน ดังนี้ 
 

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ แปรผล 
80.00 - 100.00 5 ยอดเยี่ยม 
70.00 - 79.00 4 ดีเลิศ 
60.00 - 69.00 3 ดี 
50.00 - 59.00 2 ปานกลาง 
0.00 - 49.00 1 กำลังพัฒนา 
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
รายละเอียดที่ 1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 

มาตรฐาน คำอธิบายของรายละเอียดของมาตรฐาน และประเด็นพิจารณา 
 คำอธิบาย 

เด็กร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสม รู้จักยับยั้งชั่งใจ อดทนใน
การรอคอย ยอมรับและพอใจในความสามารถ และผลงานของตนเองและผู้อ่ืน 
มีจิตสำนึกและค่านิยมที่ดี  มีความมั่นใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปัน 
เคารพสิทธิ รู้หน้าที่รับผิดชอบ อดทน อดกลั้น ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
ตามท่ีสถานศึกษากำหนดชื่นชมและมีความสุขกับ ศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว  
ประเด็นพิจารณา 

1) เด็กร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสม รู้จักอดทนในการรอคอย 
2) เด็กยอมรับและพอใจในความสามารถ ผลงานของตนเองและผู้อ่ืนมีจิตสำนึก

และค่านิยมที่ดี 
3)  เด็กมีความมั่นใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปีน เคารพสิทธิ รู้

หน้าที่ รับผิดชอบ 
4) เด็กซ่ือสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมตามที่สถานศึกษากำหนด 
5) เด็กชื่นชมและมีความสุขกับศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว 

เกณฑ์คุณภาพ 
1)  ร้อยละ 85 ของเด็ก ร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสม รู้จัก

อดทนในการรอคอย ระดับคุณภาพ “ดี’’ ขึ ้นไป ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
สถานศึกษา 

2) ร้อยละ 85 ของเด็กยอมรับและพอใจในความสามารถ ผลงานของตนเอง
และผู้อื่นมีจิตสำนึกและค่านิยมที่ดี ระดับคุณภาพ “ดี’’ ขึ้นไป ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ในหลักสูตรสถานศึกษา 

3) ร้อยละ 85 ของเด็กมีความมั่นใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบง่ปัน 
เคารพสิทธิ รู ้หน้าที่รับผิดชอบ ระดับคุณภาพ “ดี’’ ขึ้นไป ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรสถานศึกษา 

4)  ร้อยละ 85 ของเด็กซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมตามที่สถานศึกษา
กำหนด ระดับคุณภาพ “ดี’’ ขึ้นไป ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรสถานศึกษา 

5) ร้อยละ 85 ของเด็กชื่นชมและมีความสุขกับศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว 
ระดับคุณภาพ “ดี’’ ขึ้นไป ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรสถานศึกษา 
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      การตัดสินผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน ดังนี้ 
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ แปลผล 

80.00 - 100.00 5 ยอดเยี่ยม 
70.00 - 79.00 4 ดีเลิศ 
60.00 - 69.00 3 ดี 
50.00 - 59.00 2 ปานกลาง 
0.00 - 49.00 1 กำลังพัฒนา 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
รายละเอียดที่ 1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 

มาตรฐาน คำอธิบายของรายละเอียดของมาตรฐาน และประเด็นพิจารณา 
 คำอธิบาย 

เด็กช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน มีวินัยในตนเอง ประหยัด
และ พอเพียง มีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในและนอกห้องเรียน มีมารยาทตาม
วัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ การยิ้มทักทาย และมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ เป็นต้น 
ยอมรับหรือเคารพความ แตกต่างระหว่างบุคคล เซ่น ความคิด พฤติกรรม พ้ืนฐาน
ครอบครัว เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เป็นต้น เล่นและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ แก้ไข
ข้อขัดแย้ง โดยปราศจากการใช้ความรุนแรง  
ประเด็นพิจารณา 

1) เด็กช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน มีวินัยในตนเอง 
2) เด็กประหยัดและพอเพียง มีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในและนอก

ห้องเรียน 
3) เด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ การยิ้มทักทาย และมีสัมมา

คารวะกับผู้ใหญ่ เป็นต้น 
4) เด็กยอมรับหรือเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น ความคิด 

พฤติกรรม พื้นฐานครอบครัว เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เป็นต้น 
5) เด็กเล่นและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ แก้ไขข้อขัดแย้ง โดยปราศจากการใช้

ความรุนแรง 
เกณฑ์คุณภาพ 

1) ร้อยละ 85 ของเด็กช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน 
 มีวินัยในตนเอง ระดับคุณภาพ “ดี’’ ขึ้นไป ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรสถานศึกษา 

2) ร้อยละ 85 ของเด็กประหยัดและพอเพียง มีส่วนร่วมดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมในและนอกห้องเรียน ระดับคุณภาพ “ดี’’ ขึ้นไป ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรสถานศึกษา 

3) ร้อยละ 85 ของเด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ การยิ้ม
ทักทาย และมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ ระดับคุณภาพ “ดี’’ ขึ้นไป ตามเกณฑ์มาตรฐาน
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หลักสูตรสถานศึกษา 
4) ร้อยละ 85 ของเด็กยอมรับหรือเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล เซ่น 

ความคิด พฤติกรรม พื้นฐานครอบครัว เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม ระดับคุณภาพ 
“ดี’’ ขึ้นไป ตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตรสถานศึกษา 

5) ร้อยละ 85 ของเด็กเล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ แก้ไขข้อขัดแย้ง โดย
ปราศจากการใช้ความรุนแรง ระดับคุณภาพ “ดี’’ ขึ้นไป ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
สถานศึกษา 

 
      การตัดสินผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ แปลผล 
80.00 - 100.00 5 ยอดเยี่ยม 
70.00 - 79.00 4 ดีเลิศ 
60.00 - 69.00 3 ดี 
50.00 - 59.00 2 ปานกลาง 
0.00 - 49.00 1 กำลังพัฒนา 
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
รายละเอียดที่ 1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 

มาตรฐาน คำอธิบายของรายละเอียดของมาตรฐาน และประเด็นพิจารณา 
 คำอธิบาย 

เด็กสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ ตั้งคำถามในสิ่งที่ตนเองสนใจ
หรือสงสัยและ พยายามค้นหาคำตอบ อ่านนิทานและเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสม
กับวัย มีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญหาและสามารถ ตัดสินใจในเรื่องง่ายๆได้ สร้างสรรค์ผลงาน
ตามความคิดและจินตนาการ เช่น งานศิลปะ การเคลื่อนไหวท่าทาง การเล่นอิสระ 
เป็นต้น และใช้สื่อเทคโนโลยี เช่น แว่นขยาย แม่เหล็ก กล้องดิจิตอล เป็นต้น 
เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ได้  
ประเด็นพิจารณา 

1) เด็กสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจ ตั้งคำถามในสิ่งที่ตนเองสนใจ
หรือสงสัยและพยายามค้นหาคำตอบ 

2) เด็กอ่านนิทานและเล่าเรื่องท่ีตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย 
3) เด็กมีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์

และวิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องง่ายๆได้ 
4) เด็กสร้างสรรค์ผลงานตามความคิดและจินตนาการโดยใช้สื่อเทคโนโลยี เป็น

เครื่องมือในการเรียนรู้ เช่น งานศิลปะ การเคลื่อนไหว ท่าทาง การเล่นอิสระ 
5) เด็กใช้สื่อเทคโนโลยี แว่นขยาย แม่เหล็ก กล้องดิจิตอลเป็นเครื่องมือในการ

เรียนรู้และแสวงหาความรู้ 
เกณฑ์คุณภาพ 

1) ร้อยละ 85 ของเด็กสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเช้าใจ ตั้งคำถาม,ใน
สิ่งที่ตนเอง สนใจหรือสงสัย และพยายามค้นหาคำตอบ ระดับคุณภาพ “ดี” ขึ้นไป 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรสถานศึกษา 

2) ร้อยละ 85 ของเด็กอ่านนิทานและเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย 
ระดับคุณภาพ “ดี” ขึ้นไป ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรสถานศึกษา 

3) ร้อยละ 85 ของเด็กมีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล
ทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ
ได้ ระดับคุณภาพ “ดี” ขึ้นไป    ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรสถานศึกษา 

4) ร้อยละ 85 ของเด็กสร้างสรรค์ผลงานตามความคิดและจินตนาการโดยใช้
สื่อเทคโนโลยี  เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ เช่น งานศิลปะ การเคลื่อนไหว ท่าทาง การ
เล่นอิสระ ระดับคุณภาพ “ดี” ขึ้นไป ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรสถานศึกษา 

5) ร้อยละ 85 ของเด็กใช้สื่อเทคโนโลยี แว่นขยาย แม่เหล็ก กล้องดิจิตอลเป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ระดับคุณภาพ “ดี” ขึ้นไป ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรสถานศึกษา 
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การตัดสินผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน ดังนี้ 
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ แปลผล 

80.00 - 100.00 5 ยอดเยี่ยม 
70.00 - 79.00 4 ดีเลิศ 
60.00 - 69.00 3 ดี 
50.00 - 59.00 2 ปานกลาง 
0.00 - 49.00 1 กำลังพัฒนา 

 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
รายละเอียดที่ 2.1  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

มาตรฐาน คำอธิบายของรายละเอียดของมาตรฐาน และประเด็นพิจารณา 
 คำอธิบาย 

สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่น และสอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษา ปฐมวัย โดยสถานศึกษาออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เตรียมความ
พร้อมและไม่เร่งรัดวิชาการ เน้นการเรียนรู้ ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติ 
ตอบสนองความต้องการและความแตกต่าง ของเด็กปกติและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและ ท้องถิ่น 
ประเด็นพิจารณา 

1) สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยโรงเรียน
บ้านท่าซุง สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

2) สถานศึกษาออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อม 
เน้นการเรียนรู้ผ่าน การเล่นและการลงมือปฏิบัติ 

3) หลักสูตรสถานศึกษาตอบสนองความต้องการและความแตกต่างของ
เด็กปกติและ กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 

4) หลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับวิถีชีวิต ครอบครัว ชุมชนและ
ท้องถิ่น 
เกณฑ์คุณภาพ 

1) สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยที่สอดคล้อง
กับหลักสูตร การศึกษาปฐมวัย มีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจน 

2) สถานศึกษาออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อม 
เน้นการเรียนรู้ผ่าน การเล่นและการลงมือปฏิบัติ มีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจน 

3) หลักสูตรสถานศึกษาตอบสนองความต้องการและความแตกต่างของ
เด็กปกติและ กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ มีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจน 

4) หลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับวิถีชีวิต ครอบครัว ชุมชนและ
ท้องถิ่น มีร่องรอย หลักฐานปรากฏชัดเจน 
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การตัดสินผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน ดังนี้ 
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 

สถานศึกษามีการดำเนินการครบทั้ง 4 ข้อ โดยทุกข้อมีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจน  
สามารถตรวจสอบได้ 

ยอดเยี่ยม 

สถานศึกษามีการดำเนินการครบทั้ง 4 ข้อ แต่มี 1 ข้อ ที่ร่องรอยหลักฐานยังขาดความ
ชัดเจนไม่สามารถตรวจสอบได้ 

ดีเลิศ 

สถานศึกษามีการดำเนินการครบทั้ง 4 ข้อ แต่มี 2-3 ข้อ ที่ร่องรอยหลักฐานยังขาด
ความชัดเจน ไม่สามารถตรวจสอบได้ 

ดี 

สถานศึกษามีการดำเนินการครบทั้ง 4 ข้อ แต่ร่องรอยหลักฐานยังขาดความชัดเจน  ไม่
สามารถตรวจสอบได้ 

ปานกลาง 

สถานศึกษาดำเนินการไม่ครบทั้ง 4 ข้อ กำลังพัฒนา 
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
รายละเอียดที่ 2.2  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 

มาตรฐาน คำอธิบายของรายละเอียดของมาตรฐาน และประเด็นพิจารณา 
 คำอธิบาย 

สถานศึกษาจัดครูให้เหมาะสมกับภารกิจการเรียนการสอนหรือจัดครูที่ 
จบการศึกษาระดับปฐมวัยอย่างพอเพียงกับชั้นเรียน 
ประเด็นพิจารณา 

1) สถานศึกษามีครูที่จบการศึกษาหรือผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัย 
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กและเพียงพอกับชั้นเรียน 
เกณฑ์คุณภาพ 
          1) สถานศึกษามีครูร้อยละ 90 ที่จบการศึกษาปฐมวัยหรือผ่านการอบรม
การศึกษา ปฐมวัยจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กและเพียงพอกับชั้นเรียน 

 
 การตัดสินผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ แปลผล 
80.00 - 100.00 5 ยอดเยี่ยม 
70.00 - 79.00 4 ดีเลิศ 
60.00 - 69.00 3 ดี 
50.00 - 59.00 2 ปานกลาง 
0.00 - 49.00 1 กำลังพัฒนา 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
รายละเอียดที่ 2.3  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 

มาตรฐาน คำอธิบายของรายละเอียดของมาตรฐาน และประเด็นพิจารณา 
 คำอธิบาย 

พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบ 
หลักสูตรสถานศึกษา มทีักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็ก 
ใช้ประสบการณ์สำคัญในการออกแบบ การจัดกิจกรรม มีการสังเกตและประเมิน
พัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล มปีฏิสัมพันธท์ี่ดีกับเด็ก และครอบครัว 
ประเด็นพิจารณา 

1) สถานศึกษาพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบ 
หลักสูตรสถานศึกษา 

2) สถานศึกษาพัฒนาครูให้มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมิน
พัฒนาการเด็กใช้ประสบการณส์ำคัญในการออกแบบการจัดกจิกรรม 

3) สถานศึกษาพัฒนาครูให้มีการสังเกตและประเมินพฒันาการเด็กเป็น
รายบุคคล 

4) สถานศึกษาพัฒนาครูให้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและครอบครัว 
เกณฑ์คุณภาพ 

1) สถานศึกษาพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบ 
หลักสูตรสถานศึกษา มีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจน 

2) สถานศึกษาพัฒนาครูให้มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมิน 
พัฒนาการเด็ก ใช้ประสบการณส์ำคัญในการออกแบบการจัดกจิกรรม มีร่องรอยหลักฐาน 
ปรากฏชัดเจน 

3) สถานศึกษาพัฒนาครูให้มีการสังเกตและประเมินพฒันาการเด็กเป็น
รายบุคคล มีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจน 

4) สถานศึกษาพัฒนาครูให้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและครอบครัว 
 
การตัดสินผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
สถานศึกษามีการดำเนินการครบทั้ง 4 ข้อ โดยทุกข้อมีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจน  
สามารถตรวจสอบได้ 

ยอดเยี่ยม 

สถานศึกษามีการดำเนินการครบทั้ง 4 ข้อ แต่มี 1 ข้อ ที่ร่องรอยหลักฐานยังขาดความ
ชัดเจน  ไม่สามารถตรวจสอบได้ 

ดีเลิศ 

สถานศึกษามีการดำเนินการครบทั้ง 4 ข้อ แต่มี 2-3 ข้อ ที่ร่องรอยหลักฐานยัง 
ขาดความชัดเจน ไม่สามารถตรวจสอบได้ 

ดี 

สถานศึกษามีการดำเนินการครบทั้ง 4 ข้อ แต่ร่องรอยหลักฐานยังขาดความชัดเจน 
ไม่สามารถตรวจสอบได้ 

ปานกลาง 

สถานศึกษาดำเนินการไม่ครบทั้ง 4 ข้อ กำลังพัฒนา 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
รายละเอียดที่ 2.4  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 

มาตรฐาน คำอธิบายของรายละเอียดของมาตรฐาน และประเด็นพิจารณา 
 คำอธิบาย 

สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนที่คำนึงถึงความ
ปลอดภัย ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคลและกลุ่ม เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ มีมุม
ประสบการณ์ หลากหลาย มีสื่อการเรียนรู้ เช่น ของเล่น หนังสือนิทาน สื่อจาก
ธรรมชาติ สื่อสำหรับเด็ก มุด ลอด ปีนป่าย สื่อเทคโนโลยี สือ่เพ่ือการสืบเสาะหาความรู้ 
ประเด็นพิจารณา 

1) สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนที่มีความ
ปลอดภัย 

2) สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคล
และกลุ่ม เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ 

3) สถานศึกษาจัดให้มีมุมประสบการณ์หลากหลาย มีสื่อการเรียนรู้ เช่น สื่อ 
เทคโนโลยี สื่อจากธรรมชาติ สื่อสำหรับเด็กมุด ลอด ปีนป่าย ของเล่น หนังสือนิทาน 
สื่อเพ่ือการสืบเสาะหาความรู้ 
เกณฑ์คุณภาพ 

1) สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนที่มีความ
ปลอดภัย มีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจน 

2) สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคล
และกลุ่ม เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ มีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจน 

3) สถานศึกษาจัดให้มีมุมประสบการณ์หลากหลาย มีสื่อการเรียนรู้ เช่น สื่อ 
เทคโนโลยี สื่อจากธรรมชาติ สื่อสำหรับเด็กมุด ลอด ปีนป่าย ของเล่น หนังสือนิทาน 
สื่อเพ่ือการสืบเสาะหาความรู้ มีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจน 

 
การตัดสินผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
สถานศึกษามีการดำเนินการครบทั้ง 3 ข้อ โดยทุกข้อมีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจน 
สามารถตรวจสอบได้ 

ยอดเยี่ยม 

สถานศึกษามีการดำเนินการครบทั้ง 3 ข้อ แต่มี 1 ข้อ ที่ร่องรอยหลักฐานยังขาดความ
ชัดเจน  ไม่สามารถตรวจสอบได้ 

ดีเลิศ 

สถานศึกษามีการดำเนินการครบทั้ง 3 ข้อ แต่มี 2 ข้อ ที่ร่องรอยหลักฐานยังขาดความ
ชัดเจน  ไม่สามารถตรวจสอบได้ 

ดี 

สถานศึกษามีการดำเนินการครบทั้ง 3 ข้อ แต่ร่องรอยหลักฐานยังขาดความชัดเจน  ไม่
สามารถตรวจสอบได้ 

ปานกลาง 

สถานศึกษาดำเนินการไม่ครบทั้ง 3 ข้อ กำลังพัฒนา 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
รายละเอียดที่ 2.5  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 

มาตรฐาน คำอธิบายของรายละเอียดของมาตรฐาน และประเด็นพิจารณา 
 คำอธิบาย 

สถานศึกษาอำนวยความสะดวก และให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วัสดุและ อุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์และพัฒนาครู 
ประเด็นพิจารณา 

1) สถานศึกษาจัดให้มีสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริการที่สนับสนุน
การจัดประสบการณ์ 

2) สถานศึกษาจัดให้มีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์การเรียนรู้และการบริการที่
สนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

3) สถานศึกษาพัฒนาครูในการใช้สื่อเทคโนโลยีและสื่อการเรียนรู้จัด
ประสบการณ์ 
เกณฑ์คุณภาพ 

1) สถานศึกษาจัดให้มีสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริการที่สนับสนุน
การจัดประสบการณ์ มีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจน 

2) สถานศึกษาจัดให้มีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์การเรียนรู้และการบริการที่
สนับสนุนการจัดประสบการณ์ มีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจน 

3) สถานศึกษาพัฒนาครูในการใช้สื่อเทคโนโลยีและสื่อการเรียนรู้จัด
ประสบการณ์มีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจน 

 
การตัดสินผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
สถานศึกษามีการดำเนินการครบทั้ง 3 ข้อ โดยทุกข้อมีร่องรอยหลักฐานปรากฏ
ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ 

ยอดเยี่ยม 

สถานศึกษามีการดำเนินการครบทั้ง 3 ข้อ แต่มี 1 ข้อ ที่ร่องรอยหลักฐานยังขาด
ความชัดเจน  ไม่สามารถตรวจสอบได้ 

ดีเลิศ 

สถานศึกษามีการดำเนินการครบทั้ง 3 ข้อ แต่มี 2 ข้อ ที่ร่องรอยหลักฐานยังขาด
ความชัดเจน  ไม่สามารถตรวจสอบได้ 

ดี 

สถานศึกษามีการดำเนินการครบทั้ง 3 ข้อ แต่ร่องรอยหลักฐานยังขาดความชัดเจน  
ไม่สามารถตรวจสอบได้ 

ปานกลาง 

สถานศึกษาดำเนินการไม่ครบทั้ง 3 ข้อ กำลังพัฒนา 
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มาตรฐานที่ 2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
รายละเอียดที่ 2.6  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

มาตรฐาน คำอธิบายของรายละเอียดของมาตรฐาน และประเด็นพิจารณา 
 คำอธิบาย 

สถานศึกษากำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาทีส่อดคล้องกับมาตรฐาน 
การศึกษาปฐมวัย และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษากำหนดจดัทำแผนพัฒนาการศึกษาของ 
สถานศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐาน ทีส่ถานศึกษากำหนดและดำเนินการตามแผน มีการ 
ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดำเนนิงานและจัดทำ 
รายงานผลการประเมินตนเองประจำปี นำผลการประเมินไปปรบัปรุงและพัฒนาคุณภาพ 
สถานศึกษา โดยผูป้กครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและจัดส่งรายงานผลการ
ประเมิน ตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด  
ประเด็นพิจารณา 

1) สถานศึกษากำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาทีส่อดคล้องกับ
มาตรฐาน การศึกษาปฐมวัยและประกาศค่าเป้าหมายของสถานศึกษาระดบัการศึกษา
ปฐมวัย 

2) สถานศึกษามีแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ
มาตรฐาน การศึกษาของสถานศึกษา 

3) สถานศึกษามีกระบวนการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
ดำเนินงานตาม แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

4) สถานศึกษาจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างน้อย 
ปีละ 2 คร้ังและ จัดทำรายงานผลการประเมินตนเองประจำปีให้หน่วยงานตน้สังกัด และ
เผยแพร่ต่อสาธารณะชน 

5) สถานศึกษาสร้างการมีส่วนร่วมของผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายในการวางแผนในการ
วางแผน ปรับปรุง พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 
เกณฑ์คุณภาพ 

1) สถานศึกษากำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาทีส่อดคล้องกับ
มาตรฐาน การศึกษาปฐมวัยและประกาศค่าเป้าหมายของสถานศึกษาระดบัการศึกษา
ปฐมวัย ที่มีร่องรอย หลักฐานปรากฏชัดเจน 

2) สถานศึกษามีแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ
มาตรฐาน การศึกษาของสถานศึกษา ที่มีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจน 

3) สถานศึกษามีกระบวนการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
ดำเนินงานตาม แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ที่มี
ร่องรอยหลักฐาน ปรากฏชัดเจน 

4) สถานศึกษาจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ 2 
คร้ังและ จัดทำรายงานผลการประเมินตนเองประจำปีให้หน่วยงานตน้สังกัด และ
เผยแพร่ต่อสาธารณะชน ที่มีร่องรอยหลักฐานปรากฏชดัเจน 

5) สถานศึกษาสร้างการมีส่วนร่วมของผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายในการวางแผน 
ปรับปรุง พฒันาคุณภาพของสถานศึกษา ที่มีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจน 
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การตัดสินผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน ดังนี้  

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
สถานศึกษามีการดำเนินการครบทั้ง 5 ข้อ โดยทุกข้อ ที่มีร่องรอยหลักฐานปรากฏ
ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ 

ยอดเยี่ยม 

สถานศึกษามีการดำเนินการครบทั้ง 5 ข้อ แต่มี 1-2 ข้อ ที่มีร่องรอยหลักฐานยัง
ขาดความชัดเจน  ไม่สามารถตรวจสอบได้ 

ดีเลิศ 

สถานศึกษามีการดำเนินการครบทั้ง 5 ข้อ แต่มี 3-4 ข้อ ที่มีร่องรอยหลักฐานยัง
ขาดความชัดเจน  ไม่สามารถตรวจสอบได้ 

ดี 

สถานศึกษามีการดำเนินการครบทั้ง 5 ข้อ แต่ร่องรอยหลักฐานยังขาดความ
ชัดเจน  ไม่สามารถตรวจสอบได้ 

ปานกลาง 

สถานศึกษาดำเนินการไม่ครบทั้ง 5 ข้อ กำลังพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

คู่มือปฏิบัติการดำเนินงานเพื่อประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนบ้านท่าซุง สพป.อุทัยธาน ีเขต 1 || 24 

 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
รายละเอียดที่ 3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

มาตรฐาน คำอธิบายของรายละเอียดของมาตรฐาน และประเด็นพิจารณา 
 คำอธิบาย 

ครูวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล จัดทำแผนการจัดประสบการณ์ 
จากการวิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา โดยมี
กิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ 
ด้านลังคม และด้านสติปัญญา ไม่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว 
ประเด็นพิจารณา 

1) ครูวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล 
2) ครูจ ัดทำแผนการจัดประสบการณ์ จากการวิเคราะห์มาตรฐาน

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา 
3) ครูจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย 

ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านลังคม และด้านสติปัญญา 
เกณฑ์คุณภาพ 

1) ร้อยละ 85 ของครูวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล 
2) ร้อยละ 85 ของครูจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ จากการวิเคราะห์

มาตรฐาน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา 
3) ร้อยละ 85 ของครูจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบ 4 ด้าน 

ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านลังคม และด้านสติปัญญา 

  
      การตัดสินผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ แปลผล 
80.00 - 100.00 5 ยอดเยี่ยม 
70.00 - 79.00 4 ดีเลิศ 
60.00 - 69.00 3 ดี 
50.00 - 59.00 2 ปานกลาง 
0.00 - 49.00 1 กำลังพัฒนา 
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มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
รายละเอียดที่ 3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 

มาตรฐาน คำอธิบายของรายละเอียดของมาตรฐาน และประเด็นพิจารณา 
 คำอธิบาย 

ครูจัดประสบการณ์ท่ีเชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิม  ให้เด็กมีโอกาสเลือก
ทำกิจกรรมอย่างอิสระ ตามความต้องการ ความสนใจ ความสามารถ ตอบสนองต่อ
วิธีการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคลหลากหลายรูปแบบ จากแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย เด็กได้เลือกเล่น เรียนรู้ ลงมือ กระทำ และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
ประเด็นพิจารณา 

1) ครูจัดประสบการณ์ท่ีเชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมของเด็ก 
2) ครูจัดประสบการณ์ท่ีให้เด็กมีโอกาสเลือกทำกิจกรรมอย่างอิสระตาม

ความต้องการ ความสนใจ ความสามารถ ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็กเป็น
รายบุคคล 

3) ครูจัดประสบการณ์ให้เด็กได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
เด็กได้เลือกเล่น เรียนรู้ ลงมือปฏิบัติจริงและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
เกณฑ์คุณภาพ 

1) ร้อยละ 85 ของครูจัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิม
ของเด็ก 

2) ร้อยละ 85 ของครูจัดประสบการณ์ที่ให้เด็กมีโอกาสเลือกทำกิจกรรม
อย่างอิสระ ตามความต้องการ ความสนใจ ความสามารถ ตอบสนอง ต่อวิธีการ
เรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล 

3) ร้อยละ 85 ของครูจัดประสบการณ์ให้เด็กได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย เด็กได้เลือกเล่น เรียนรู้ ลงมือปฏิบัติจริงและสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง 

  
      การตัดสินผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ แปลผล 
80.00 - 100.00 5 ยอดเยี่ยม 
70.00 - 79.00 4 ดีเลิศ 
60.00 - 69.00 3 ดี 
50.00 - 59.00 2 ปานกลาง 
0.00 - 49.00 1 กำลังพัฒนา 
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มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
รายละเอียดที่ 3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

มาตรฐาน คำอธิบายของรายละเอียดของมาตรฐาน และประเด็นพิจารณา 
 คำอธิบาย 

ครูจัดห้องเรียนให้สะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย มีพ้ืนที่แสดงผลงาน
เด็ก พ้ืนที่ สำหรับมุมประสบการณ์และการจัดกิจกรรม เด็กมีส่วนร่วมในการจัด
สภาพแวดล้อมในห้องเรียน เช่น ป้ายนิเทศ การดูแลต้นไม้ เป็นต้น ครูใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะความสนใจ และวิถีการเรียนรู้ของเด็ก เช่น 
กล้องดิจิตอล คอมพิวเตอร์ สำหรับการเรียนรู้ กลุ่มย่อย สื่อของเล่นที่กระตุ้นให้คิด
และหาคำตอบ เป็นต้น  
ประเด็นพิจารณา 

1) ครูจัดห้องเรียนสะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย มีพื้นที่แสดงผลงาน
เด็ก พ้ืนที่สำหรับมุมประสบการณ์และการจัดกิจกรรม 

2) ครูเปิดโอกาสให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน 
เช่น ป้ายนิเทศ การดูแลต้นไม้ 

3) ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะความสนใจ และ
วิถีการเรียนรู้ของเด็ก เช่น กล้องดิจิตอล คอมพิวเตอร์ สื่อของเล่น 
เกณฑ์คุณภาพ 

1)  ร้อยละ 85 ของครูจัดห้องเรียนสะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย 
มีพ้ืนที่แสดง ผลงานเด็ก พ้ืนที่สำหรับมุมประสบการณ์และการจัดกิจกรรม 

2) ร้อยละ 85 ของครูเปิดโอกาสให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัด
สภาพแวดล้อมในห้องเรียน เช่น ป้ายนิเทศ การดูแลต้นไม้ 

3) ร้อยละ 85 ของครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วงอายุ 
ระยะความสนใจ และวิถีการเรียนรู้ของเด็ก เช่น กล้องดิจิตอล คอมพิวเตอร์ 
สื่อของเล่น 

  
การตัดสินผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ แปลผล 
80.00 - 100.00 5 ยอดเยี่ยม 
70.00 - 79.00 4 ดีเลิศ 
60.00 - 69.00 3 ดี 
50.00 - 59.00 2 ปานกลาง 
0.00 - 49.00 1 กำลังพัฒนา 
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มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
รายละเอียดที่ 3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง 
การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

มาตรฐาน คำอธิบายของรายละเอียดของมาตรฐาน และประเด็นพิจารณา 
 คำอธิบาย 

ครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจำวันด้วยเครื่องมือ
และวิธีการที่หลากหลาย ไม่ใช้แบบทดสอบ วิเคราะห์ผล การประเมินพัฒนาการ
เด็ก โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม และนำผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนา
คุณภาพเด็ก และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพ 
ประเด็นพิจารณา 

1) ครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจำวันตาม
สภาพจริงด้วย เครื่องมือและวิธีการที่หลากหลายโดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมี
ส่วนร่วม 

2) ครูวิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการเด็ก นำผลการประเมินที่ได้ไป
พัฒนาคุณภาพเด็ก 

3) ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันทำกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ วิชาชีพ (PLC) ระดับชั้นเรียนเพื่อปรับปรุงพัฒนาการจัดประสบการณ์ให้มี
ประสิทธิภาพ 
เกณฑ์คุณภาพ 

1) ร้อยละ 85 ของครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตร
ประจำวัน ตามสภาพจริงด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลายโดยผู้ปกครองและ
ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 

2) ร้อยละ 85 ของครูวิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการเด็ก และนำผล
การประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็ก 

3) ร้อยละ 85 ของครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันทำกระบวนการสร้าง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) ระดับชั้นเรียนเพ่ือปรับปรุงพัฒนาการจัด
ประสบการณ์ให้มีประสิทธิภาพ 

  
การตัดสินผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ แปลผล 
80.00 - 100.00 5 ยอดเยี่ยม 
70.00 - 79.00 4 ดีเลิศ 
60.00 - 69.00 3 ดี 
50.00 - 59.00 2 ปานกลาง 
0.00 - 49.00 1 กำลังพัฒนา 
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เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของเด็ก  ประกอบด้วยรายละเอียด 1.1 – 1.4 รวม 4 ข้อ 

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
สถานศึกษามีผลการประเมินรายละเอียดได้ระดับยอดเยี่ยม ทั้ง 4 ข้อ ยอดเยี่ยม 
สถานศึกษามีผลการประเมินรายละเอียดได้ระดับยอดเยี่ยม 3 ข้อ และไม่มีข้อใดได้
ระดับคุณภาพกำลังพัฒนา 

ดีเลิศ 

สถานศึกษามีผลการประเมินรายละเอียดได้ระดับยอดเยี่ยม 2 ข้อ และไม่มีข้อใดได้
ระดับคุณภาพกำลังพัฒนา 

ดี 

สถานศึกษามีผลการประเมินรายละเอียดได้ระดับยอดเยี่ยม 1 ข้อ และไม่มีข้อใดได้
ระดับคุณภาพกำลังพัฒนา 

ปานกลาง 

สถานศึกษามีผลการประเมินรายละเอียดได้ระดับคุณภาพกำลังพัฒนาอย่างน้อย 1 ข้อ กำลังพัฒนา 
 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  ประกอบด้วยรายละเอียด 2.1 – 2.6 รวม 6 ข้อ 

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
สถานศึกษามีผลการประเมินรายละเอียดได้ระดับยอดเยี่ยม ทั้ง 6 ข้อ ยอดเยี่ยม 
สถานศึกษามีผลการประเมินรายละเอียดได้ระดับยอดเยี่ยม 4 - 5 ข้อ และไม่มีข้อใดได้
ระดับคุณภาพกำลังพัฒนา 

ดีเลิศ 

สถานศึกษามีผลการประเมินรายละเอียดได้ระดับยอดเยี่ยม 2 - 3 ข้อ และไม่มีข้อใดได้
ระดับคุณภาพกำลังพัฒนา 

ดี 

สถานศึกษามีผลการประเมินรายละเอียดได้ระดับยอดเยี่ยม 1 ข้อ และไม่มีข้อใดได้
ระดับคุณภาพกำลังพัฒนา 

ปานกลาง 

สถานศึกษามีผลการประเมินรายละเอียดได้ระดับคุณภาพกำลังพัฒนาอย่างน้อย 1 ข้อ กำลังพัฒนา 
 
มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ประกอบด้วยรายละเอียด 3.1 – 3.4 
                   รวม  4 ข้อ 

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
สถานศึกษามีผลการประเมินรายละเอียดได้ระดับยอดเยี่ยม ทั้ง 4 ข้อ ยอดเยี่ยม 
สถานศึกษามีผลการประเมินรายละเอียดได้ระดับยอดเยี่ยม 3 ข้อ และไม่มีข้อใดได้
ระดับคุณภาพกำลังพัฒนา 

ดีเลิศ 

สถานศึกษามีผลการประเมินรายละเอียดได้ระดับยอดเยี่ยม 2 ข้อ และไม่มีข้อใดได้
ระดับคุณภาพกำลังพัฒนา 

ดี 

สถานศึกษามีผลการประเมินรายละเอียดได้ระดับยอดเยี่ยม 1 ข้อ และไม่มีข้อใดได้
ระดับคุณภาพกำลังพัฒนา 

ปานกลาง 

สถานศึกษามีผลการประเมินรายละเอียดได้ระดับคุณภาพกำลังพัฒนาอย่างน้อย 1 ข้อ กำลังพัฒนา 
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เครื่องมือประเมินคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 
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5 4 3 2 1
1
2 เกณฑ์การพิจารณา ให้ระดับคุณภาพ ดังน้ี
3  คะแนน 80-100  ได้ระดับ 5  - ยอดเย่ียม
4  คะแนน 70-79   ได้ระดับ 4  - ดีเลิศ
5  คะแนน 60-69   ได้ระดับ 3  - ดี
6  คะแนน 50-59   ได้ระดับ 2 -  ปานกลาง
7  คะแนน 0-49     ได้ระดับ 1  - ก าลังพัฒนา
8
9

10

จ านวนเด็กท่ีได้ระดับคุณภาพ  5 ยอดเย่ียม
จ านวนเด็กท่ีได้ระดับคุณภาพ  4 ดีเลิศ

จ านวนเด็กท่ีได้ระดับคุณภาพ  3 ดี
จ านวนเด็กท่ีได้ระดับคุณภาพ  2 ปานกลาง

ลงช่ือ..........................................................ผู้ประเมิน
(                                       )

ครูประจ ำช้ัน 

ร้อยละของเด็กท่ีได้ระดับ 3 ข้ึนไป

มาตรฐานท่ี 1  ประเด็นพิจารณาท่ี 1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย  แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้

แบบประเมินคุณภาพตามมาตรฐานด้านคุณภาพของเด็ก
ช้ันอนุบาลปีท่ี…../...........ปีการศึกษา 2564

1.1.1 เด็กมีน้้าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์กรมอนามัย มีสมรรถภาพทางร่างกายและสมรรถภาพทางกลไกสมวัย

เล
ขที่

จ านวนเด็กท่ีได้ระดับคุณภาพ  1 ก าลังพัฒนา
จ้านวนเด็กท่ีได้ระดับ 3 ข้ึนไป

ประเด็นและเกณฑ์การพิจารณาช่ือ - สกุล
เกณฑ์การพิจารณา
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5 4 3 2 1

1

2 เกณฑ์การพิจารณา ให้ระดับคุณภาพ ดังน้ี
3  คะแนน 80-100  ได้ระดับ 5  - ยอดเย่ียม
4  คะแนน 70-79   ได้ระดับ 4  - ดีเลิศ
5  คะแนน 60-69   ได้ระดับ 3  - ดี
6  คะแนน 50-59   ได้ระดับ 2 -  ปานกลาง
7  คะแนน 0-49     ได้ระดับ 1  - ก าลังพัฒนา
8

9

10

จ านวนเด็กท่ีได้ระดับคุณภาพ  3 ดี
จ านวนเด็กท่ีได้ระดับคุณภาพ  2 ปานกลาง
จ านวนเด็กท่ีได้ระดับคุณภาพ  1 ก าลังพัฒนา

ลงช่ือ..........................................................ผู้ประเมิน
  (                              )

ครูประจ าช้ัน  

เล
ขที่ ช่ือ - สกุล ประเด็นและเกณฑ์การพิจารณา

เกณฑ์การพิจารณา

จ านวนเด็กท่ีได้ระดับคุณภาพ  5 ยอดเย่ียม

จ้านวนเด็กท่ีได้ระดับ 3 ข้ึนไป
ร้อยละของเด็กท่ีได้ระดับ 3 ข้ึนไป

แบบประเมินคุณภาพตามมาตรฐานด้านคุณภาพของเด็ก
ช้ันอนุบาลปีท่ี…../...........ปีการศึกษา 2564

มาตรฐานท่ี 1  ประเด็นพิจารณาท่ี 1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย  แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้
1.1.2 เด็กมีสุขนิสัยท่ีดี สามารถท้ากิจวัตรประจ้าวันได้ด้วยตนเองได้สมวัย

จ านวนเด็กท่ีได้ระดับคุณภาพ  4 ดีเลิศ
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5 4 3 2 1
1

2 เกณฑ์การพิจารณา ให้ระดับคุณภาพ ดังน้ี
3  คะแนน 80-100  ได้ระดับ 5  - ยอดเย่ียม
4  คะแนน 70-79   ได้ระดับ 4  - ดีเลิศ
5  คะแนน 60-69   ได้ระดับ 3  - ดี
6  คะแนน 50-59   ได้ระดับ 2 -  ปานกลาง
7  คะแนน 0-49     ได้ระดับ 1  - ก าลังพัฒนา
8

9

10

ลงช่ือ..........................................................ผู้ประเมิน
 (                             )

ครูประจ ำช้ัน  

แบบประเมินคุณภาพตามมาตรฐานด้านคุณภาพของเด็ก
ช้ันอนุบาลปีท่ี…../...........ปีการศึกษา 2564

มาตรฐานท่ี 1  ประเด็นพิจารณาท่ี 1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย  แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้
1.1.3 เด็กมีความสามารถหลีกเล่ียงอุบัติเหตุและอุบัติภัย ไม่ให้ตนบาดเจ็บได้สมวัย

เล
ขที่ ช่ือ - สกุล

เกณฑ์การพิจารณา
ประเด็นและเกณฑ์การพิจารณา

จ้านวนเด็กท่ีได้ระดับ 3 ข้ึนไป
ร้อยละของเด็กท่ีได้ระดับ 3 ข้ึนไป

จ านวนเด็กท่ีได้ระดับคุณภาพ  2 ปานกลาง

จ านวนเด็กท่ีได้ระดับคุณภาพ  5 ยอดเย่ียม
จ านวนเด็กท่ีได้ระดับคุณภาพ  4 ดีเลิศ

จ านวนเด็กท่ีได้ระดับคุณภาพ  1 ก าลังพัฒนา

จ านวนเด็กท่ีได้ระดับคุณภาพ  3 ดี
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5 4 3 2 1

1

2 เกณฑ์การพิจารณา ให้ระดับคุณภาพ ดังน้ี
3  คะแนน 80-100  ได้ระดับ 5  - ยอดเย่ียม
4  คะแนน 70-79   ได้ระดับ 4  - ดีเลิศ
5  คะแนน 60-69   ได้ระดับ 3  - ดี
6  คะแนน 50-59   ได้ระดับ 2 -  ปานกลาง
7  คะแนน 0-49     ได้ระดับ 1  - ก าลังพัฒนา
8

9

10

ลงช่ือ..........................................................ผู้ประเมิน
(                               )

ครูประจ าช้ัน  

จ านวนเด็กท่ีได้ระดับคุณภาพ  5 ยอดเย่ียม

เล
ขที่ ช่ือ - สกุล

เกณฑ์การพิจารณา
ประเด็นและเกณฑ์การพิจารณา

แบบประเมินคุณภาพตามมาตรฐานด้านคุณภาพของเด็ก
ช้ันอนุบาลปีท่ี…../...........ปีการศึกษา  2564

มาตรฐานท่ี 1  ประเด็นพิจารณาท่ี 1.2  มีพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้
1.2.1  เด็กมีสุขภาพจิตดี  มีความอดทน  รอคอย  ควบคุมตนเองและสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมีความสุขได้สมวัย

จ านวนเด็กท่ีได้ระดับคุณภาพ  4 ดีเลิศ

จ านวนเด็กท่ีได้ระดับคุณภาพ  3 ดี
จ านวนเด็กท่ีได้ระดับคุณภาพ  2 ปานกลาง
จ านวนเด็กท่ีได้ระดับคุณภาพ  1 ก าลังพัฒนา

จ้านวนเด็กท่ีได้ระดับ 3 ข้ึนไป
ร้อยละของเด็กท่ีได้ระดับ 3 ข้ึนไป
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มาตรฐานท่ี 1  ประเด็นพิจารณาท่ี 1.2  มีพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้

1.2.2  เด็กมีสุนทรียภาพ  ช่ืนชมและแสดงออกทางศิลปะ  ดนตรี  การเคล่ือนไหวได้เหมาะสม

5 4 3 2 1
1
2 เกณฑ์การพิจารณา ให้ระดับคุณภาพ ดังน้ี

3  คะแนน 80-100  ได้ระดับ 5  - ยอดเย่ียม

4  คะแนน 70-79   ได้ระดับ 4  - ดีเลิศ

5  คะแนน 60-69   ได้ระดับ 3  - ดี

6  คะแนน 50-59   ได้ระดับ 2 -  ปานกลาง

7  คะแนน 0-49     ได้ระดับ 1  - ก าลังพัฒนา

8
9

10

จ านวนเด็กท่ีได้ระดับคุณภาพ  5 ยอดเย่ียม

จ านวนเด็กท่ีได้ระดับคุณภาพ  4 ดีเลิศ

จ านวนเด็กท่ีได้ระดับคุณภาพ  3 ดี

จ านวนเด็กท่ีได้ระดับคุณภาพ  2 ปานกลาง

ลงช่ือ..........................................................ผู้ประเมิน

(                                     )

ครูประจ าช้ัน  

แบบประเมินคุณภาพตามมาตรฐานด้านคุณภาพของเด็ก
ช้ันอนุบาลปีท่ี…../...........ปีการศึกษา 2564

ประเด็นและเกณฑ์การพิจารณา

จ านวนเด็กท่ีได้ระดับคุณภาพ  1 ก าลังพัฒนา

เล
ขที่ ช่ือ - สกุล

เกณฑ์การพิจารณา

จ้านวนเด็กท่ีได้ระดับ 3 ข้ึนไป

ร้อยละของเด็กท่ีได้ระดับ 3 ข้ึนไป



 
 

คู่มือปฏิบัติการดำเนินงานเพื่อประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนบ้านท่าซุง สพป.อุทัยธาน ีเขต 1 || 35 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานท่ี 1  ประเด็นพิจารณาท่ี 1.2  มีพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้

5 4 3 2 1
1
2 เกณฑ์การพิจารณา ให้ระดับคุณภาพ ดังน้ี
3  คะแนน 80-100  ได้ระดับ 5  - ยอดเย่ียม
4  คะแนน 70-79   ได้ระดับ 4  - ดีเลิศ
5  คะแนน 60-69   ได้ระดับ 3  - ดี
6  คะแนน 50-59   ได้ระดับ 2 -  ปานกลาง
7  คะแนน 0-49     ได้ระดับ 1  - ก าลังพัฒนา
8
9

10
จ านวนเด็กท่ีได้ระดับคุณภาพ  5 ยอดเย่ียม
จ านวนเด็กท่ีได้ระดับคุณภาพ  4 ดีเลิศ
จ านวนเด็กท่ีได้ระดับคุณภาพ  3 ดี

ลงช่ือ..........................................................ผู้ประเมิน
(                                   )

ครูประจ าช้ัน  

แบบประเมินคุณภาพตามมาตรฐานด้านคุณภาพของเด็ก
ช้ันอนุบาลปีท่ี…../...........ปีการศึกษา 2564

เล
ขที่ ช่ือ - สกุล

ระดับคุณภาพ
ประเด็นและเกณฑ์การพิจารณา

1.2.3  เด็กมีความช่ืนชม  รู้จักดูแลรักษาธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมได้สมวัย

จ านวนเด็กท่ีได้ระดับคุณภาพ  1 ก าลังพัฒนา
จ านวนเด็กท่ีได้ระดับคุณภาพ  2 ปานกลาง

จ้านวนเด็กท่ีได้ระดับ 3 ข้ึนไป

ร้อยละของเด็กท่ีได้ระดับ 3 ข้ึนไป



 
 

คู่มือปฏิบัติการดำเนินงานเพื่อประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนบ้านท่าซุง สพป.อุทัยธาน ีเขต 1 || 36 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 4 3 2 1
1
2 เกณฑ์การพิจารณา ให้ระดับคุณภาพ ดังน้ี
3  คะแนน 80-100  ได้ระดับ 5  - ยอดเย่ียม
4  คะแนน 70-79   ได้ระดับ 4  - ดีเลิศ
5  คะแนน 60-69   ได้ระดับ 3  - ดี
6  คะแนน 50-59   ได้ระดับ 2 -  ปานกลาง
7  คะแนน 0-49     ได้ระดับ 1  - ก าลังพัฒนา
8
9

10
จ านวนเด็กท่ีได้ระดับคุณภาพ  5 ยอดเย่ียม
จ านวนเด็กท่ีได้ระดับคุณภาพ  4 ดีเลิศ

ลงช่ือ..........................................................ผู้ประเมิน
(                                     )

ครูประจ าช้ัน  

ประเด็นและเกณฑ์การพิจารณา

แบบประเมินคุณภาพตามมาตรฐานด้านคุณภาพของเด็ก
ช้ันอนุบาลปีท่ี…../...........ปีการศึกษา 2564 

มาตรฐานท่ี 1  ประเด็นพิจารณาท่ี 1.3  มีพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม
1.3.1  เด็กมีคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  ปฏิบัติตนอย่างมีวินัยและความรับผิดชอบได้สมวัย

จ านวนเด็กท่ีได้ระดับคุณภาพ  2 ปานกลาง

เล
ขที่ ช่ือ - สกุล ระดับคุณภาพ

จ านวนเด็กท่ีได้ระดับคุณภาพ  1 ก าลังพัฒนา

จ านวนเด็กท่ีได้ระดับคุณภาพ  3 ดี

จ้านวนเด็กท่ีได้ระดับ 3 ข้ึนไป

ร้อยละของเด็กท่ีได้ระดับ 3 ข้ึนไป



 
 

คู่มือปฏิบัติการดำเนินงานเพื่อประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนบ้านท่าซุง สพป.อุทัยธาน ีเขต 1 || 37 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 4 3 2 1
1
2 เกณฑ์การพิจารณา ให้ระดับคุณภาพ ดังน้ี
3  คะแนน 80-100  ได้ระดับ 5  - ยอดเย่ียม
4  คะแนน 70-79   ได้ระดับ 4  - ดีเลิศ
5  คะแนน 60-69   ได้ระดับ 3  - ดี
6  คะแนน 50-59   ได้ระดับ 2 -  ปานกลาง
7  คะแนน 0-49     ได้ระดับ 1  - ก าลังพัฒนา
8
9

10
จ านวนเด็กท่ีได้ระดับคุณภาพ  5 ยอดเย่ียม

จ านวนเด็กท่ีได้ระดับคุณภาพ  4 ดีเลิศ

ลงช่ือ..........................................................ผู้ประเมิน
(                                   )

ครูประจ าช้ัน  

จ านวนเด็กท่ีได้ระดับคุณภาพ  3 ดี

เล
ขที่ ช่ือ - สกุล

ระดับคุณภาพ
ประเด็นและเกณฑ์การพิจารณา

แบบประเมินคุณภาพตามมาตรฐานด้านคุณภาพของเด็ก

มาตรฐานท่ี 1  ประเด็นพิจารณาท่ี 1.3  มีพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม
1.3.2 เด็กสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมและท้ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนได้สมวัย

ช้ันอนุบาลปีท่ี…../...........ปีการศึกษา 2564

จ้านวนเด็กท่ีได้ระดับ 3 ข้ึนไป
ร้อยละของเด็กท่ีได้ระดับ 3 ข้ึนไป

จ านวนเด็กท่ีได้ระดับคุณภาพ  2 ปานกลาง
จ านวนเด็กท่ีได้ระดับคุณภาพ  1 ก าลังพัฒนา



 
 

คู่มือปฏิบัติการดำเนินงานเพื่อประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนบ้านท่าซุง สพป.อุทัยธาน ีเขต 1 || 38 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 4 3 2 1
1
2 เกณฑ์การพิจารณา ให้ระดับคุณภาพ ดังน้ี

3  คะแนน 80-100  ได้ระดับ 5  - ยอดเย่ียม

4  คะแนน 70-79   ได้ระดับ 4  - ดีเลิศ

5  คะแนน 60-69   ได้ระดับ 3  - ดี

6  คะแนน 50-59   ได้ระดับ 2 -  ปานกลาง

7  คะแนน 0-49     ได้ระดับ 1  - ก าลังพัฒนา

8
9

10

จ านวนเด็กท่ีได้ระดับคุณภาพ  5 ยอดเย่ียม

จ านวนเด็กท่ีได้ระดับคุณภาพ  4 ดีเลิศ

ลงช่ือ..........................................................ผู้ประเมิน
         (                                   )

ครูประจ าช้ัน  

ร้อยละของเด็กท่ีได้ระดับ 3 ข้ึนไป
จ้านวนเด็กท่ีได้ระดับ 3 ข้ึนไป

ช่ือ - สกุล
ระดับคุณภาพ

ประเด็นและเกณฑ์การพิจารณา

จ านวนเด็กท่ีได้ระดับคุณภาพ  3 ดี

จ านวนเด็กท่ีได้ระดับคุณภาพ  2 ปานกลาง

จ านวนเด็กท่ีได้ระดับคุณภาพ  1 ก าลังพัฒนา

แบบประเมินคุณภาพตามมาตรฐานด้านคุณภาพของเด็ก
ช้ันอนุบาลปีท่ี…../...........ปีการศึกษา  2564

มาตรฐานท่ี 1  ประเด็นพิจารณาท่ี 1.3  มีพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม
1.3.3 เด็กเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม  รู้รักษ์วัฒนธรรมและความเป็นไทยสมวัย

เล
ขที่



 
 

คู่มือปฏิบัติการดำเนินงานเพื่อประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนบ้านท่าซุง สพป.อุทัยธาน ีเขต 1 || 39 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 4 3 2 1
1
2 เกณฑ์การพิจารณา ให้ระดับคุณภาพ ดังน้ี
3  คะแนน 80-100  ได้ระดับ 5  - ยอดเย่ียม
4  คะแนน 70-79   ได้ระดับ 4  - ดีเลิศ
5  คะแนน 60-69   ได้ระดับ 3  - ดี
6  คะแนน 50-59   ได้ระดับ 2 -  ปานกลาง
7  คะแนน 0-49     ได้ระดับ 1  - ก าลังพัฒนา
8
9

10
จ านวนเด็กท่ีได้ระดับคุณภาพ  5 ยอดเย่ียม

จ านวนเด็กท่ีได้ระดับคุณภาพ  4 ดีเลิศ

ลงช่ือ..........................................................ผู้ประเมิน
(                                    )

ครูประจ ำช้ัน  

ร้อยละของเด็กท่ีได้ระดับ 3 ข้ึนไป

จ านวนเด็กท่ีได้ระดับคุณภาพ  3 ดี
จ านวนเด็กท่ีได้ระดับคุณภาพ  2 ปานกลาง
จ านวนเด็กท่ีได้ระดับคุณภาพ  1 ก าลังพัฒนา

จ้านวนเด็กท่ีได้ระดับ 3 ข้ึนไป

ช่ือ - สกุล
ระดับคุณภาพ

ประเด็นและเกณฑ์การพิจารณา

แบบประเมินคุณภาพตามมาตรฐานด้านคุณภาพของเด็ก
ช้ันอนุบาลปีท่ี…../...........ปีการศึกษา 2564

มาตรฐานท่ี1 ประเด็นพิจารณาท่ี 1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้
1.4.1 เด็กมีทักษะทางภาษาและการส่ือสารได้สมวัย

เล
ขที่



 
 

คู่มือปฏิบัติการดำเนินงานเพื่อประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนบ้านท่าซุง สพป.อุทัยธาน ีเขต 1 || 40 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 4 3 2 1
1
2 เกณฑ์การพิจารณา ให้ระดับคุณภาพ ดังน้ี
3  คะแนน 80-100  ได้ระดับ 5  - ยอดเย่ียม
4  คะแนน 70-79   ได้ระดับ 4  - ดีเลิศ
5  คะแนน 60-69   ได้ระดับ 3  - ดี
6  คะแนน 50-59   ได้ระดับ 2 -  ปานกลาง
7  คะแนน 0-49     ได้ระดับ 1  - ก าลังพัฒนา
8
9

10
จ านวนเด็กท่ีได้ระดับคุณภาพ  5 ยอดเย่ียม

จ านวนเด็กท่ีได้ระดับคุณภาพ  4 ดีเลิศ

ลงช่ือ..........................................................ผู้ประเมิน
(                                )

ครูประจ ำช้ัน 

แบบประเมินคุณภาพตามมาตรฐานด้านคุณภาพของเด็ก
ช้ันอนุบาลปีท่ี…../...........ปีการศึกษา 2564

มาตรฐานท่ี1 ประเด็นพิจารณาท่ี1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้
1.4.2 เด็กมีทักษะพ้ืนฐาน  รู้เร่ืองราวเก่ียวกับตนเอง  บุคคล  สถานท่ีและส่ิงต่าง ๆ รอบตัวได้สมวัย

เล
ขที่ ช่ือ - สกุล

ระดับคุณภาพ
ประเด็นและเกณฑ์การพิจารณา

จ้านวนเด็กท่ีได้ระดับ 3 ข้ึนไป

จ านวนเด็กท่ีได้ระดับคุณภาพ  3 ดี
จ านวนเด็กท่ีได้ระดับคุณภาพ  2 ปานกลาง
จ านวนเด็กท่ีได้ระดับคุณภาพ  1 ก าลังพัฒนา

ร้อยละของเด็กท่ีได้ระดับ 3 ข้ึนไป



 
 

คู่มือปฏิบัติการดำเนินงานเพื่อประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนบ้านท่าซุง สพป.อุทัยธาน ีเขต 1 || 41 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 4 3 2 1
1
2 เกณฑ์การพิจารณา ให้ระดับคุณภาพ ดังน้ี

3  คะแนน 80-100  ได้ระดับ 5  - ยอดเย่ียม

4  คะแนน 70-79   ได้ระดับ 4  - ดีเลิศ

5  คะแนน 60-69   ได้ระดับ 3  - ดี

6  คะแนน 50-59   ได้ระดับ 2 -  ปานกลาง

7  คะแนน 0-49     ได้ระดับ 1  - ก าลังพัฒนา

8
9

10

จ านวนเด็กท่ีได้ระดับคุณภาพ  5 ยอดเย่ียม

จ านวนเด็กท่ีได้ระดับคุณภาพ  4 ดีเลิศ

ประเด็นและเกณฑ์การพิจารณา

ลงช่ือ..........................................................ผู้ประเมิน

แบบประเมินคุณภาพตามมาตรฐานด้านคุณภาพของเด็ก
ช้ันอนุบาลปีท่ี…../...........ปีการศึกษา 2564

มาตรฐานท่ี1 ประเด็นพิจารณาท่ี1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญ ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้
1.4.3 เด็กมีความใฝ่รู้และทักษะการสังเกต สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้สมวัย

เล
ขที่

ร้อยละของเด็กท่ีได้ระดับ 3 ข้ึนไป

(                                        )

 ครูประจ าช้ัน

จ้านวนเด็กท่ีได้ระดับ 3 ข้ึนไป

จ านวนเด็กท่ีได้ระดับคุณภาพ  3 ดี

ช่ือ - สกุล
ระดับคุณภาพ

จ านวนเด็กท่ีได้ระดับคุณภาพ  2 ปานกลาง

จ านวนเด็กท่ีได้ระดับคุณภาพ  1 ก าลังพัฒนา
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5 4 3 2 1
1
2 เกณฑ์การพิจารณา ให้ระดับคุณภาพ ดังน้ี

3  คะแนน 80-100  ได้ระดับ 5  - ยอดเย่ียม

4  คะแนน 70-79   ได้ระดับ 4  - ดีเลิศ

5  คะแนน 60-69   ได้ระดับ 3  - ดี

6  คะแนน 50-59   ได้ระดับ 2 -  ปานกลาง

7  คะแนน 0-49     ได้ระดับ 1  - ก าลังพัฒนา

8
9

10

จ านวนเด็กท่ีได้ระดับคุณภาพ  5 ยอดเย่ียม

จ านวนเด็กท่ีได้ระดับคุณภาพ  4 ดีเลิศ

ลงช่ือ..........................................................ผู้ประเมิน
(                                       )

ครูประจ าช้ัน  

แบบประเมินคุณภาพตามมาตรฐานด้านคุณภาพของเด็ก
ช้ันอนุบาลปีท่ี…../...........ปีการศึกษา 2564 

มาตรฐานท่ี1 ประเด็นพิจารณาท่ี1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้
1.4.4 เด็กมีทักษะการคิด  ทักษะการแก้ปัญหาและมีความรู้เร่ืองมิติสัมพันธ์  การกะประมาณและรู้จ้านวนได้สมวัย

เล
ขที่ ช่ือ - สกุล

ระดับคุณภาพ
ประเด็นและเกณฑ์การพิจารณา

จ้านวนเด็กท่ีได้ระดับ 3 ข้ึนไป

จ านวนเด็กท่ีได้ระดับคุณภาพ  3 ดี

จ านวนเด็กท่ีได้ระดับคุณภาพ  2 ปานกลาง

จ านวนเด็กท่ีได้ระดับคุณภาพ  1 ก าลังพัฒนา

ร้อยละของเด็กท่ีได้ระดับ 3 ข้ึนไป
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ได้
ระดับ 

3 ข้ึนไป
คิดเป็น
ร้อยละ

1 ประเด็นพิจารณาท่ี 1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย  แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้

1. เด็กมีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์กรมอนามัย มีสมรรถภาพทางร่างกายและสมรรถภาพทางกลไกสมวัย

2. เด็กมีสุขนิสัยท่ีดี สามารถท ากิจวัตรประจ าวันได้ด้วยตนเองได้สมวัย
3. เด็กมีความสามารถหลีกเล่ียงอุบัติเหตุและอุบัติภัย ไม่ให้ตนบาดเจ็บได้สมวัย

2 ประเด็นพิจารณาท่ี 1.2  มีพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้
1. เด็กมีสุขภาพจิตดี  มีความอดทน  รอคอย  ควบคุมตนเองและสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมีความสุขได้สมวัย
2. เด็กมีสุนทรียภาพ  ช่ืนชมและแสดงออกทางศิลปะ  ดนตรี  การเคล่ือนไหวได้เหมาะสม
3. เด็กมีความช่ืนชม  รู้จักดูแลรักษาธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมได้สมวัย

3 ประเด็นพิจารณาท่ี 1.3  มีพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม
1. เด็กมีคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  ปฏิบัติตนอย่างมีวินัยและความรับผิดชอบได้สมวัย
2. เด็กสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมและท ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนได้สมวัย
3. เด็กเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม  รู้รักษ์วัฒนธรรมและความเป็นไทยสมวัย

4 ประเด็นพิจารณาท่ี 1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  ส่ือสารได้  มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้
1. เด็กมีทักษะทางภาษาและการส่ือสารได้สมวัย
2. เด็กมีทักษะพ้ืนฐาน  รู้เร่ืองราวเก่ียวกับตนเอง  บุคคล  สถานท่ีและส่ิงต่าง ๆ รอบตัวได้สมวัย
3. เด็กมีความใฝ่รู้และทักษะการสังเกต สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้สมวัย
4. เด็กมีทักษะการคิด  ทักษะการแก้ปัญหาและมีความรู้เร่ืองมิติสัมพันธ์  การกะประมาณและรู้จ านวนได้สมวัย

ลงช่ือ..........................................................ผู้ประเมิน
(                                               )

ครูประจ าช้ัน  

จ้านวน
เด็ก

ท้ังหมด

จ้านวนเด็ก

รวมข้อท่ี 2

รวมข้อท่ี 3

รวมข้อท่ี 4
รวมท้ังส้ิน

รวมข้อท่ี 1

แบบสรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานด้านคุณภาพของเด็ก
ช้ันอนุบาลปีท่ี…../...........ปีการศึกษา   2564

มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของเด็ก

ข้อท่ี ประเด็นพิจารณา
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แบบประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2564 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ผู้ประเมิน     ผู้บริหารสถานศึกษา   ครู       คณะกรรมการสถานศึกษา 
   นักเรียน   ผู้ปกครอง  ผู้ที่เกี่ยวข้อง.............................. 
คำชี้แจง ให้ผู้ประเมินทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องแสดงระดับพฤติกรรมที่ตรงกับพฤติกรรมของท่านมาก 
 ที่สุดพร้อมระบุหลักฐานที่สอดคล้องกับข้อประเมิน 

ที ่ ข้อประเมิน 
ระดับพฤติกรรม 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

1 มีหล ักส ูตรครอบคลุมพัฒนาการทั ้ ง 4 ด ้าน 
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

      

1.1 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย (คณะครู ผู้บริหาร กรรมการ
สถานศึกษา  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้ปกครอง)  เข้าร่วมใน
การวางแผนพัฒนาและดำเนินการพัฒนาการจัด
ประสบการณ ์

      

1.2 สถานศึกษามีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศต่างๆเกี ่ยวกับผลการจัดประสบการณ์
และผลพัฒนาการทุก ๆ ด้านเพื่อเป็นแนวทางในการ
ดำเนินงาน 

      

1.3 สถานศึกษามีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ซึ่ง
ประกอบด้วยเป้าหมาย กลยุทธ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
และแนวปฏิบัติที ่ชัดเจน สมบูรณ์ คลอบคลุมการ
พัฒนาทุกกิจกรรมที่เป็นส่วนประกอบหลักของการ
จัดการศึกษาและเป็นที่ยอมรับร่วมกันของทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องและนำไปสู่การปฏิบัติ 

      

1.4 สถานศึกษามีแผนปฏิบัติการประจำปีที่มีตัวชี้วัด
ความสำเร็จ  วัตถุประสงค์  เป้าหมายชัดเจน 

      

 1.5 แผนพัฒนาคุณภาพการจ ัดการศึกษาและ
แผนปฏิบัติการประจำปีได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา 

      

 1.6 สถานศึกษาสามารถดำเนินการตามแผนพัฒนา
ค ุณภาพการจ ัดการศ ึกษาและแผนปฏิบ ัต ิการ
ประจำปีได้อย่างเป็นรูปธรรม 

      

 1.7 สถานศึกษามีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล 
และรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

      

 รวม       



 
 

คู่มือปฏิบัติการดำเนินงานเพื่อประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนบ้านท่าซุง สพป.อุทัยธาน ีเขต 1 || 45 

 

ที ่ ข้อประเมิน 
ระดับพฤติกรรม 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน       
2.1 มีจำนวนครูตรงตามวิชาเอกและเพียงพอกับ
ชั้นเรียน 

      

รวม       
3 ส่งเสร ิมให ้คร ูม ีความเช ี ่ยวชาญด้านการจัด

ประสบการณ์ 
      

3.1 มีผ ู ้ เก ี ่ ยวข้องทุกฝ่าย (คณะครู  ผ ู ้บร ิหาร 
กรรมการสถานศึกษา  ผู้ทรงคุณวุฒิ )  เข้าร่วม
ในการวางแผนพัฒนาและดำเนินการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

      

3.2 สถานศึกษามีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศต่างๆเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผน
พัฒนาครูและบุคลากร 

      

3.3 สถานศึกษามีการจัดทำโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร  และดำเนินการ
อย่างต่อเนื ่อง เช ่น การอบรม สัมมนา  การ
ส่งเสริมงานวิจัย 

      

 3.4 ครูและบุคลากรสามารถจัดประสบการณ์การ
เร ียนร ู ้ท ี ่ตอบสนองต ่อความต ้องการของเด็ก 
ผู้ปกครอง และชุมชนใช้สื ่อเทคโนโลยีและการวัด
ประเมินที่เหมาะสม 

      

 รวม       
4 จัดสภาพแวดล้อมและสื ่อเพื ่อการเรียนรู ้ อย่าง

ปลอดภัยและเพียงพอ 
      

 4.1 สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องน้ำ 
โรงอาหาร  ห้องประชุมที ่เป็นระเบียบเรียบร้อย 
สวยงาม สะอาด และถูกสุขลักษณะ 

      

 4.2 สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องน้ำ 
โรงอาหาร  ห้องประชุมมีความมั่นคงแข็งแรงและ
ปลอดภัย 
 

      

 4.3 สถานศึกษามีสิ ่งอำนวยความสะดวกในการ
เรียนรู้ ได้แก่ สื่อ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ พอเพียงกับเด็ก
และอยู่ในสภาพใช้การได้ดี 
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ที ่ ข้อประเมิน 
ระดับพฤติกรรม หมายเหตุ 

5 4 3 2 1  
 4.4 สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม ร่มรื่น

เหมาะกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
      

4.5 สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก
สถานศึกษาท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

      

รวม       
5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการ

เรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
      

5.1 สถานศึกษาได้จัดระบบการใช้สารสนเทศในการ
บริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

      

5.2 สถานศึกษาจัดสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ 

      

5.3สถานศึกษามีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา มีการเผยแพร่
ความรู้ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

      

 รวม       
6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง

ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
      

6.1 ผู ้เกี ่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาในเรื่อง การกำหนดแผนปฏิบัติ
งาน แผนกลย ุทธ ์  ปร ัชญา ว ิส ัยท ัศน ์  พ ันธกิจ 
เป้าหมายของสถานศึกษา   

      

6.2 ผู ้เกี ่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาในเรื่อง การกำหนดจุดเน้นหรือ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา 

      

6.3 ผู ้เกี ่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาในเรื่อง การกำหนดคุณภาพของ
ผู้เรียน 
 

      

 6.4 ผู ้เกี ่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาในเรื่อง โครงการ กิจกรรมของ
สถานศึกษา 
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ที ่ ข้อประเมิน 
ระดับพฤติกรรม 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

 6.5 ผู ้เกี ่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาในเรื่อง การเสนอความต้องการ
พัฒนาหรือปรับปรุงด้านหลักสูตรสถานศึกษา 
และการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

      

6.6 ผู ้เกี ่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ค ุณภาพสถานศึกษาในเร ื ่อง การส ่งเสร ิมและ
สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน 

      

6.7 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการประเมินผล
การจัดการศึกษา 

      

 รวม       
 รวมคะแนน       
 เฉลี่ย   
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สรุปผลประเมิน   
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 ระดับชั้นปฐมวัย  ปีการศึกษา  2564 

ที ่ ข้อประเมิน 

ผู้ประเมิน สรุปผล
ประเมิน
แยกตาม
รายข้อ 

สรุปผล
ประเมิน

มาตรฐาน   
ที่ 2 

ผู้บริหาร 
คณะกรรมการ
สถานศึกษา  

ครู  นักเรียน ผู้ปกครอง 

(จำนวน…..คน) (จำนวน…..คน) (จำนวน…..คน) (จำนวน…..คน) (จำนวน…..คน) 

1 มีหลักสูตรครอบคลุม
พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน
สอดคล้องกับบริบท
ของท้องถิ่น             

  

2 คัดครูให้เพียงพอกับช้ัน
เรียน             

3 ส่งเสริมให้ครมูีความ
เชี่ยวชาญด้านการจัด
ประสบการณ ์             

4 จัดสภาพแวดล้อมและ
สื่อเพื่อการเรียนรู้อยา่ง
ปลอดภัยและเพียงพอ             

5 ให้บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อสาร
เรียนรูเ้พื่อสนับสนุน
การจัดประสบการณ ์             

6 มีระบบบริหารคุณภาพ
ที่เปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วม             
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แบบประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2564  
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 

ข้อมูลพื้นฐานผู้ประเมิน 
 1. ชื่อ……………………………………………………………………ตำแหน่ง……………………………………………………………. 

 2. ความสัมพันธ์กับฝ่ายปฐมวัย  ผู้บริหาร  ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล ……/……  
                                        อ่ืน ๆ ระบุ......... 

คำชี้แจง ให้ผู้ประเมินทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่องแสดงระดับพฤติกรรมที่ตรงกับพฤติกรรมของท่านมาก 
 ที่สุดพร้อมระบุหลักฐานที่สอดคล้องกับข้อประเมิน 

ที ่ ข้อประเมิน 
ระดับพฤติกรรม 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุก
ด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

      

1.1 จ ัดประสบการณ์ ให ้ สอดคล ้ องก ับหล ั ก
จิตวิทยาพัฒนาการและการทำงานของสมอง
(EF)  

      

1.2 จัดประสบการณ์ให้สอดคล้องเหมาะสมกับ
อายุ วุฒิภาวะและระดับพัฒนาการ เพื่อให้เด็ก
ทุกคนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

      

1.3 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมลักษณะนิสัยที ่ดี
และทักษะการใช้ชีวิตประจำวันตามแนวทางหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

      

1.4 จ ั ดป ร ะสบกา รณ ์ ส อดแทรกค ุณธ ร ร ม 
จริยธรรม และการมีวินัย ให้เป็นส่วนหนึ่งของ
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

      

รวม       
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ที ่ ข้อประเมิน 
ระดับพฤติกรรม 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและ
ปฏิบัติอย่างมีความสุข 

      

2.1 จัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับแบบการ
เรียนรู้ของเด็ก ให้เด็กได้ลงมือกระทำ เรียนรู้ผ่าน
ประสาทสัมผัสทั้งห้า 

      

2.2 จัดประสบการณ์ให้เด็กได้เคลื่อนไหว สำรวจ 
เล่น สังเกต สืบค้น ทดลอง และคิดแก้ปัญหาด้วย
ตนเอง 

      

2.3 จัดประสบการณ์แบบบูรณาการ โดย 
บูรณาการทั้งกิจกรรม ทักษะ และสาระ 
การเรียนรู้ 

      

รวม       
3 จัดบรรยากาศที ่ เอ ื ้อต ่อการเร ียนร ู ้ใช ้ส ื ่อและ

เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
      

3.1 จัดประสบการณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น 
ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ ภายใต้สภาพแวดล้อม
ที ่ เอื ้อต่อการเร ียนรู ้ ในบรรยากาศที ่อบอุ ่น มี
ความสุข และเรียนรู้การทำกิจกรรมแบบร่วมมือ
ในลักษณะต่าง ๆ กัน 

      

3.2 จัดประสบการณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อ
และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและอยู่ในวิถีชีวิต
ของ เด ็ ก  สอดคล ้ อ งก ั บบร ิ บท  ส ั ง คม  และ
วัฒนธรรมที่แวดล้อมเด็ก 

      

3.3 จัดประสบการณ์โดยให้พ่อแม่ ครอบครัว 
และช ุมชนมีส ่ วนร ่ วม ท ั ้ งการวางแผน การ
สนับสนุน สื่อ แหล่งเรียนรู้ การเข้าร่วมกิจกรรม
และการประเมินพัฒนาการ 

      

 รวม       
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ที ่ ข้อประเมิน 
ระดับพฤติกรรม 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผล
การประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

      

4.1 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง       
4.2 มีข้ันตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ       
4.3 มีการจัดประสบการณ์ที่ใช้เครื่องมือและวิธีการ
ว ัดและประเมินผลที ่หลากหลาย เหมาะสมกับ
เป้าหมาย  

      

4.4 ผู ้มีส ่วนเกี ่ยวข้องมีส่วนร่วมใน การวัดและ
ประเมินผลพัฒนาการเด็กร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 

      

4.5 ให้ข้อมูลย้อนกลับการประเมินพัฒนาการกับ
ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปใช้พัฒนา
เด็กในระดับต่อ ๆ ไป 

      

รวม       
 รวมคะแนน       
 เฉลี่ย   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

คู่มือปฏิบัติการดำเนินงานเพื่อประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนบ้านท่าซุง สพป.อุทัยธาน ีเขต 1 || 52 

 

สรุปผลประเมิน 
   มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคญั 

ระดับชั้นปฐมวัย  ปีการศึกษา  2564 

      

ที ่ ข้อประเมิน 

ผู้ประเมิน สรุปผล
ประเมิน
แยกตาม
รายข้อ 

สรุปผล
ประเมิน
มาตรฐาน   

ที่ 2 

ผู้บริหาร ครู  
(จำนวน…คน) (จำนวน....คน) 

1 จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 

        

2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์
ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 

      

3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้
สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

      

4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง
และนำผลการประเมินพัฒนาการเด็ก
ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และ
พัฒนาการเด็ก 

    
 

  
 

  

  สรุปผลประเมินรายด้าน       
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ประกาศโรงเรียนบ้านท่าซุง 
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 
โดยการประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการเรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 เพื่อการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา 

โรงเรียนบ้านท่าซุงจึงได้กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรทุกคนใน
โรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกันเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนบ้านท่าซุง 
จึงประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 
 
      ประกาศ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน  พ.ศ. 256๔ 

 
 

    
(นายรุ่งโรจน์  เจนเจตวิทย์) 

                                                                      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าซุง 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านท่าซุง 
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
   1.  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

 1.1  ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ      
         1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนได้เหมาะสมตามระดับชั้นจากผลการทดสอบ       
             ความสามารถในการอ่านออกเสียง  อ่านรู้เรื่อง  การเขียนคำ และการเขียนเรื่อง 
             ตามแบบประเมินและเกณฑ์การประเมินของสำนักทดสอบทางการศึกษา  สพฐ. ครั้งที่ 2 
         2) ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการสื่อสารภาษาไทยเหมาะสมตามระดับชั้นจากผลสัมฤทธิ์ 
             ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของโรงเรียน 
         3) ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษเหมาะสมตามระดับชั้นจากผลสัมฤทธิ์ 
             ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของโรงเรียน 
         4) ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการคิดคำนวณเหมาะสมตามระดับชั้น จากผลสัมฤทธิ์ทาง 
             การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของโรงเรียน 
  1.2  ผู้เรียนสามารถนำเสนอรูปแบบวิธีคิด  วิธีการแก้ปัญหาการใช้ภาษาหรือวิธีการอ่ืน 
        สำหรับการนำเสนอจากการศึกษาค้นคว้าเพ่ือทำโครงงาน รายงาน ชิ้นงานที่ได้รับมอบหมาย 

        1.3  ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมสามารถรวบรวมความรู้ได้ด้วยตนเองและทำงาน 
               เป็นทีมสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เป็นแนวคิด  โครงงาน  ชิ้นงาน  ผลผลิต (รู้วิธีการหาข้อมูลสามารถ 
               ค้นหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ แล้วนำเสนอผลงานหรือสร้างผลงานได้) 

  1.4  เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคมในด้าน 
        การเรียนรู้  การสื่อสาร  การทำงานอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม (สามารถสืบค้นเข้าถึง 
        แหล่งข้อมูลทางเทคโนโลยีที่น่าเชื่อถือ นำเสนอผลงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน 
        ได้โดยเคารพสิทธิของผู้อื่น) 
  1.5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
        1) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
        2) ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ของผู้เรียนชั้น ป.3 
            มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทุกด้าน 
        3) ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ของผู้เรียนชั้น ป.6 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย 
            ระดับประเทศ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

        1.6  ผู้้เรียนความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริต  สามารถบอกแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ  มีความรู้ 
              ความเข้าใจและแนะนำเกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจแก่ผู้อื่นได้ 
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   2.  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
        2.1  ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ  ตามหลักสูตรแกนกลาง 
        2.2  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
              1) ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเก่ียวกับภูมิปัญญาไทย 
                  และแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจำวัน 
              2) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม            

   2.3  ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
         (แสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยความเข้าใจแสดงมารยาท 
         ที่เหมาะสมตามวัฒนธรรม) 
   2.4  มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
         1)  ผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง 
         2)  ผู้เรียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ 
         3)  ผู้เรียนมีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก 
         4)  ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระทำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว   
             ชุมชน  และสังคม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
        2.1  โรงเรียนดำเนินงานเกี่ยวกับเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ อย่างเป็นระบบชัดเจนใน 5 
              ประเด็น ได้แก ่

 1)  สถานศึกษามีการศึกษาแผนการศึกษาแห่งชาติและสำรวจความต้องการของชุมชน 
 เพ่ือเป็นแนวทางในการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 

              2)  คณะกรรมการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษา  ประกอบด้วย 
                   ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย (คณะครู ผู้บริหาร กรรมการสถานศึกษา ผู้แทนชุมชน/    
                   ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
              3)  เป้าหมาย  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่กำหนดขึ้นมุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีความ 
                   สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ และความต้องการของชุมชน 
                   ท้องถิ่นอย่างชัดเจน 
              4)  เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจผ่านการทำประชาพิจารณ์จากผู้ที่เกี่ยวข้องและได้รับ 
                   ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
              5)  สถานศึกษามีการดำเนินงานจัดกิจกรรม/โครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมาย วิสัยทัศน์    
                   และพันธกิจ 
        2.2   โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาใน 6 ประเด็น ได้แก่ 
              1)  ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย (คณะครู ผู้บริหาร กรรมการสถานศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิผู้เรียน) 
                   เข้าร่วมในการวางแผนพัฒนาและดำเนินการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน 
              2)  มีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 
                  ซึ่งประกอบด้วยเป้าหมาย กลยุทธ์ และแนวปฏิบัติที่ชัดเจน สมบูรณ์  ครอบคลุม        
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                  การพัฒนาทุกกิจกรรมที่เป็นส่วนประกอบหลักของการจัดการศึกษาและเป็นที่ยอมรับ 
                 ร่วมกันของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องและนำไปสู่การปฏิบัติ 
             3)  มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
                  และผลการทดสอบระดับชาติทุกกลุ่มสาระ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน 
             4)  มีแผนปฏิบัติการประจำปีที่มีตัวชี้วัดความสำเร็จ  วัตถุประสงค์ เป้าหมายชัดเจน 
             5)  แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีได้รับความเห็นชอบ 
                 จากคณะกรรมการสถานศึกษา 
             6)  โรงเรียนสามารถดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการ 
                 ประจำปีได้อย่างเป็นรูปธรรม 

       2.3  โรงเรียนดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบดา้นตามหลักสูตร 
             สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมายใน 4 ประเด็น  ได้แก่ 

                 1)  มีการวางแผนและดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายทุกคน 
               และดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
            2) มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศต่างๆเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผน 
               พัฒนาวิชาการเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  
            3) ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายความร่วมมือในการร่วมรับผิดชอบต่อ 
               ผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน กำกับ ติดตาม และ ประเมินผลการ    
                 บริหารและการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสม ชัดเจน และเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 

  2.4  โรงเรียนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพใน 4 ประเด็น ได้แก่ 
             1) มีผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย (คณะครู ผู้บริหาร กรรมการสถานศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ) เข้าร่วมใน 
                 การวางแผนพัฒนาและดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
             2) มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาครู 

และบุคลากร 
 3) มีการจัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร อย่างต่อเนื่อง เช่น 
    การอบรม สัมมนา การส่งเสริมงานวิจัย 

             4) ครูและบุคลากรสามารถจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน 
                 ใช้สื่อเทคโนโลยีและมีการวัดประเมินผลที่เหมาะสม 
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   2.5  โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้   อย่างมีคุณภาพ     
         ใน 5 ประเด็น  ได้แก่ 
        1) มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องน้ำ โรงอาหาร  ห้องประชุมที่เป็นระเบียบ เรียบร้อย 
            สวยงาม สะอาด และถูกสุขลักษณะ 
        2) มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องน้ำ โรงอาหาร  ห้องประชุมที่มีความมั่นคง  แข็งแรงและ 
            ปลอดภัย 

             3) มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ ได้แก่ สื่อ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆพอเพียงกับผู้เรียนและ 
           อยู่ในสภาพใช้การได้ดี 

             4) มีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม ร่มรื่นเหมาะกับการจัดการเรียนการสอน 
             5) มีแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

    2.6  โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
          ใน 6 ประเด็น  ได้แก่ 

1) คณะครู ผู้บริหาร กรรมการสถานศึกษา นักเรียนผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 
ในการจัดทำข้อมูลสารสนเทศและมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศกับทุกฝ่าย   

2) มีโครงสร้างการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศให้เอื้อต่อการดำเนินงานและนำข้อมูล 
                สารสนเทศไปใช้อย่างเป็นระบบ 
            3) มีการปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง 

         4) มีการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย 
         5) จัดให้มีข้อมูลสารสนเทศท่ีเพียงพอในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับ    
             กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและแผนพัฒนาในปีถัดไป   

6) ครูและบุคลากรสามารถจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและ 
ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม   

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
    3.1  ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ 
           ใช้ในชีวิตได้ใน 6 ประเด็น  ได้แก่ 

1) ครูให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง กำหนดเนื้อหาสาระ กิจกรรมที่สอดคล้องกับ
ความสนใจและความถนัดเป็นรายบุคคล          

2) ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและ 
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย สรุปองค์ความรู้และสามารถนำไปใช้ใน 
สถานการณ์ต่างๆ ได้ 

3) ครูจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก นำเสนอผลงาน แสดง 
ความคิดเห็น คิดเป็น ทำเป็นรักการอ่าน และแสวงหาความรู้จากสื่อ 
เทคโนโลยีด้วยตนเอง 

4) ครูเชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
5) ครูให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอำนวย

ความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
6)  ครูใช้กระบวนการวิจัยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 

 3.2  ครูใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ได้ใน 4  ประเด็น  ได้แก่ 
1) ครูมีการใช้สื่อและพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน 

        2)  ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
        3)  ครูจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
        4)  ครูมีทักษะพ้ืนฐานในการใช้สื่อ ICT 
   3.3  ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกได้ใน 6 ประเด็น  ได้แก่ 
        1)  ครูมีการจัดสภาพแวดล้อมในชั้นเรียนอย่างเหมาะสม 
        2)  ครูประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 
        3)  ครูมีน้ำเสียงในการสอนน่าฟัง พูดจาไพเราะ 
        4)  ครูสร้างบรรยากาศในการเรียนให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมกล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
        5)  ครูมีการเสริมแรง สร้างขวัญกำลังใจและให้ความเอื้ออาทรกับผู้เรียน 

           6)  ครูส่งเสริมให้ผู้เรียนแต่งกายถูกระเบียบ สะอาดเรียบร้อย ยิ้มแย้มแจ่มใส 

   3.4  ครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียนใน 5 ประเด็น      
         ได้แก่ 
         1)  ครูประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง 
         2)  ครูมีข้ันตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ 
         3)  ครูมีการจัดการเรียนการสอนที่ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย 
              เหมาะสมกับเป้าหมาย 
         4)  ครูให้นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล 
         5)  ครูให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้เรียนนำไปใช้พัฒนาตนเอง 
   3.5  ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัด 
         การเรียนรู้ใน 2 ประเด็น  ได้แก่ 
         1)  ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ 
         2)  ครูมีการให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือนำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา 
              การจัดการเรียนรู้ 
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ประกาศโรงเรียนบ้านท่าซุง 
เรื่อง  กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
........................................................ 

  การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.  2561 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
          เพ่ือให้การพัฒนามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพและได้มาตรฐานจึงกำหนดค่า
เป้าหมายทั้งระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในปีการศึกษา 256๔ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 

 
  ประกาศ ณ วันที่  ๑  เดือน  มิถุนายน   256๔ 
 
 
 

(นายรุ่งโรจน์  เจนเจตวิทย์) 
       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าซุง 
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กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนบ้านท่าซุง  ปีการศึกษา 256๔ 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ระดับยอดเยี่ยม 
  1.  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

 1.1  ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ      
         1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนได้เหมาะสมตามระดับชั้น 
             จากผลการทดสอบความสามารถในการอ่านออกเสียง  อ่านรู้เรื่อง       
             การเขียนคำ  และการเขียนเรื่องตามแบบประเมินและเกณฑ์การประเมิน 
             ของสำนักทดสอบทางการศึกษา  สพฐ. ครั้งที่ 2 
         2) เรียนมีความสามารถในด้านการสื่อสารภาษาไทยเหมาะสมตามระดับชั้น 
             จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของโรงเรียน 
         ๓ ) เรียนมีความสามารถในด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษเหมาะสมตามระดับ 
             ชั้นจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของโรงเรียน 
         4) ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการคิดคำนวณเหมาะสมตามระดับชั้น   
             จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของโรงเรียน 

ผู้เรียนได้ระดับดีขึ้นไป 
ร้อยละ ๘๐ 

1.2  เรียนสามารถนำเสนอรูปแบบวิธีคิดวิธีการแก้ปัญหาการใช้ภาษาหรือวิธีการ 
       อ่ืนสำหรับการนำเสนอจากการศึกษาค้นคว้าเพ่ือทำโครงงาน รายงาน  
       ชิ้นงานที่ได้รับมอบหมาย 

ผู้เรียนได้ระดับดีขึ้นไป 
ร้อยละ ๘๕ 

      1.3 ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม    
             สามารถรวบรวมความรู้ได้ด้วยตนเองและทำงานเป็นทีมสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ  
             เป็นแนวคิด  โครงงาน  ชิ้นงาน  ผลผลิต (รู้วิธีการหาข้อมูล       
             สามารถค้นหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ แล้วนำเสนอผลงานหรือสร้างผลงานได้) 

ผู้เรียนได้ระดับดีขึ้นไป 
ร้อยละ ๗๕ 

1.4 ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการพัฒนาตนเอง 
      และสังคมในด้านการเรียนรู้  การสื่อสาร  การทำงานอย่างสร้างสรรค์และมี 
      คุณธรรม (สามารถสืบค้น เข้าถึงแหล่งข้อมูลทางเทคโนโลยีที่น่าเชื่อถือ  
      นำเสนอผลงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้โดยเคารพสิทธิของผู้อื่น) 

ผู้เรียนได้ระดับดีขึ้นไป 
ร้อยละ ๘๐ 

1.5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
      1) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
      2) ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)  
          ของผู้เรียนชั้น ป.3 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทุกด้าน 
      3) ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ของผู้เรียนชั้น ป.6 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 
          คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ผู้เรียนได้ระดับดีขึ้นไป 
ร้อยละ ๗๐ 

      1.6 ผู้้เรียนความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริต  สามารถบอกแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ 
            มีความรู้ความเข้าใจและแนะนำเก่ียวกับอาชีพที่ตนเองสนใจแก่ผู้อ่ืนได้ 

ผู้เรียนได้ระดับดีขึ้นไป 
ร้อยละ ๙๐ 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ระดับยอดเยี่ยม 
  2. คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
      2.1  ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ  ตามหลักสูตร 
             แกนกลาง 

ผู้เรียนได้ระดับดีขึ้นไป 
ร้อยละ ๙๕ 

      2.2  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
            1) ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเก่ียวกับ 
                ภูมิปัญญาไทยและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจำวัน 
            2) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                อย่างเป็นรูปธรรม 

ผู้เรียนได้ระดับดีขึ้นไป 
ร้อยละ ๙๕ 

 2.3  ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย และมี 
        มนุษยสัมพันธ์ที่ดี (แสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพและรับฟังความคิดเห็น 
        ของผู้อื่นด้วยความเข้าใจ  แสดงมารยาทท่ีเหมาะสมตามวัฒนธรรม) 

ผู้เรียนได้ระดับดีขึ้นไป 
ร้อยละ ๙๕ 

 2.4  มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
        1)  ผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง 
        2)  ผู้เรียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ 
        3)  ผู้เรียนมีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก 
        4)  ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระทำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดี 
             ในครอบครัว  ชุมชน  และสังคม 

ผู้เรียนได้ระดับดีขึ้นไป 
ร้อยละ ๑๐๐ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับยอดเยี่ยม 
      2.1  โรงเรียนดำเนินงานเกี่ยวกับเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ อย่างเป็นระบบ 
             ชัดเจนใน 5 ประเด็น ได้แก ่

1) สถานศึกษามีการศึกษาแผนการศึกษาแห่งชาติและสำรวจความต้องการ 
ของชุมชนเพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 

            2)  คณะกรรมการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษา     
                 ประกอบด้วย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย (คณะครู ผู้บริหาร กรรมการ 
                 สถานศึกษา ผู้แทนชุมชน/ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
            3)  เป้าหมาย  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่กำหนดขึ้นมุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียน      
                 มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ     
                 และความต้องการของชุมชนท้องถิ่นอย่างชัดเจน 
            4)  เป้าหมาย  วิสัยทัศน์ และพันธกิจผ่านการทำประชาพิจารณ์จากผู้ที่ 
                 เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
            5)  สถานศึกษามีการดำเนินงานจัดกิจกรรม/โครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมาย      
                 วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
มีความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๙๐ 
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      2.2 โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาใน 6 ประเด็น ได้แก ่
            1) ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย (คณะครู ผู้บริหาร กรรมการสถานศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ 
                ผู้เรียน) เข้าร่วมในการวางแผนพัฒนาและดำเนินการพัฒนาคุณภาพ 
                ของโรงเรียน 
            2) มีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับบริบท 
                ของโรงเรียน ซึ่งประกอบด้วยเป้าหมาย กลยุทธ์ และแนวปฏิบัติที่ชัดเจน         
                สมบูรณ์  ครอบคลุมการพัฒนาทุกกิจกรรมที่เป็นส่วนประกอบหลัก 
                ของการจัดการศึกษาและเป็นที่ยอมรับร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
                และนำไปสู่การปฏิบัติ 
            3) มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ 
                ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติทุกกลุ่มสาระ เพ่ือเป็นแนวทาง 
                ในการดำเนินงาน 
            4) มีแผนปฏิบัติการประจำปีที่มีตัวชี้วัดความสำเร็จ  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย              
                ชัดเจน 
            5) แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีได้รับ 
                ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
            6) โรงเรียนสามารถดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
                และแผนปฏิบัติการประจำปีได้อย่างเป็นรูปธรรม 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
มีความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๙๐ 

     2.3  โรงเรียนดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบดา้นตามหลักสูตร 
           สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมายใน 3 ประเด็น  ได้แก่ 

               1) มีการวางแผนและดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
             ทุกคนและดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
          2) มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศต่างๆเพ่ือเป็นแนวทางในการ 
             วางแผนพัฒนาวิชาการเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร   
             สถานศึกษา 
          3) ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายความร่วมมือในการร่วม  
              รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน กำกับ 
               ติดตาม และ ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสม 
               ชัดเจน และเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
มีความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๙๐ 

2.4  โรงเรียนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพใน 4 ประเด็น ได้แก ่
           1) มีผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย (คณะครู ผู้บริหาร กรรมการสถานศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ)             
               เข้าร่วมในการวางแผนพัฒนาและดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทาง 
               การศึกษา 
           2) มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการ 
              วางแผนพัฒนาครูและบุคลากร 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
มีความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๙๐  
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            3) มีการจัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรอย่าง 
                ต่อเนื่อง เช่น การอบรม สัมมนา การส่งเสริมงานวิจัย 
            4) ครูและบุคลากรสามารถจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองต่อความต้องการ 

          ของผู้เรียนใช้สื่อเทคโนโลยีและมีการวัดประเมินผลที่เหมาะสม 

 

2.5  โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  
อย่างมีคุณภาพใน 5 ประเด็น  ได้แก่ 

      1) มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องน้ำ โรงอาหาร  ห้องประชุมที่เป็นระเบียบ 
          เรียบร้อย สวยงาม สะอาด และถูกสุขลักษณะ 
      2) มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องน้ำ โรงอาหาร  ห้องประชุมที่มีความมั่นคง 
          แข็งแรงและปลอดภัย 

           3) มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ ได้แก่ สื่อ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 
          พอเพียงกับผู้เรียนและอยู่ในสภาพใช้การได้ดี 

           4) มีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม ร่มรื่นเหมาะกับการจัดการเรียนการสอน 
           5) มีแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
มีความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๙๐ 

  2.6  โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ 
         และการจัดการเรียนรู้ใน 6 ประเด็น  ได้แก่ 

1) คณะครู ผู้บริหาร กรรมการสถานศึกษา นักเรียนผู้ทรงคุณวุฒิและ 
ผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการจัดทำข้อมูลสารสนเทศและมี 
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศกับทุกฝ่าย   

2) มีโครงสร้างการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศให้เอ้ือต่อการดำเนินงาน   
และนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้อย่างเป็นระบบ 

3) มีการปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
     อย่างต่อเนื่อง 

         4)  มีการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย 
         5)  จัดให้มีข้อมูลสารสนเทศที่เพียงพอในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพ 
              การศึกษาสำหรับกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและแผนพัฒนาในปีถัดไป   

6)  ครูและบุคลากรสามารถจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองต่อความต้องการ 
ของผู้เรียนและใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม 

   

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
มีความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๙๐ 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ระดับยอดเยี่ยม 
 3.1  ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ 
        ใช้ในชีวิตได้ใน 6 ประเด็น  ได้แก่ 

1) ครูให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง กำหนดเนื้อหาสาระ กิจกรรม
ที่สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดเป็นรายบุคคล          

2) ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและ 
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย สรุปองค์ความรู้และสามารถนำไปใช้ใน 
สถานการณ์ต่างๆ ได้ 

3) ครูจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก นำเสนอผลงาน แสดง 
ความคิดเห็น คิดเป็น ทำเป็นรักการอ่าน และแสวงหาความรู้จากสื่อ 
เทคโนโลยีด้วยตนเอง 

4) ครูเชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ ให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ 

5) ครูให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน 
และอำนวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

6)  ครูใช้กระบวนการวิจัยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 

ครูได้ระดับดีขึ้นไป 
ร้อยละ ๘๕ 

 3.2 ครูใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ได้ใน 4   
       ประเด็น  ได้แก่ 

1) ครูมีการใช้สื่อและพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ 
ผู้เรียน 

        2)  ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
        3)  ครูจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
        4)  ครูมีทักษะพ้ืนฐานในการใช้สื่อ ICT 

ครูได้ระดับดีขึ้นไป 
ร้อยละ ๙๐ 

 3.3  ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกได้ใน 6 ประเด็น  ได้แก่ 
        1)  ครูมีการจัดสภาพแวดล้อมในชั้นเรียนอย่างเหมาะสม 
        2)  ครูประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 
        3)  ครูมีน้ำเสียงในการสอนน่าฟัง พูดจาไพเราะ 
        4)  ครูสร้างบรรยากาศในการเรียนให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมกล้าพูด กล้าแสดงออก 
             อย่างเหมาะสม 
        5)  ครูมีการเสริมแรง สร้างขวัญกำลังใจและให้ความเอื้ออาทรกับผู้เรียน 

           6)  ครูส่งเสริมให้ผู้เรียนแต่งกายถูกระเบียบ สะอาดเรียบร้อย ยิ้มแย้มแจ่มใส 

ครูได้ระดับดีขึ้นไป 
ร้อยละ ๙๕ 
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 3.4  ครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน  
        ใน 5 ประเด็น  ได้แก่ 
        1)  ครูประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง 
        2)  ครูมีข้ันตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ 
        3)  ครูมีการจัดการเรียนการสอนที่ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่ 
             หลากหลาย เหมาะสมกับเป้าหมาย 
       4)  ครูให้นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล 
       5)  ครูให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้เรียนนำไปใช้พัฒนาตนเอง 

ครูได้ระดับดีขึ้นไป 
ร้อยละ ๘๐ 

 3.5  ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง  
        การจัดการเรียนรู้ใน 2 ประเด็น  ได้แก่ 
        1)  ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ 
        2)  ครูมีการให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือนำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา 
             การจัดการเรียนรู้ 

ครูได้ระดับดีขึ้นไป 
ร้อยละ ๙๕ 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
รายละเอียดที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
มาตรฐาน คำอธิบายของรายละเอียดของมาตรฐาน และประเด็นพิจารณา 
รายละเอียดย่อย 
ที่ 1.1.1 
ผู้เรียนมีความ 
สามารถในการ
อ่าน การเขียน 
การสื่อสาร และ
การคิดคำนวณ 
 
 

คำอธิบาย 
          ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณตาม
เกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดในแต่ละระดับชั้นโรงเรียน 
 
ประเด็นพิจารณา 
          1.ใช้ผลทดสอบการอ่านการเขียนตามแบบ ประเมิน และเกณฑ์การ
ประเมินของสำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. ครั้งที่ 2 
          2.ความสามารถในรายวิชาภาษาไทยภาพรวม 
          3.ความสามารถในรายวิชาภาษาอังกฤษภาพรวม 
          4.ความสามารถในรายวิชาคณิตศาสตร์ภาพรวม 
เกณฑ์คุณภาพ 
         1.ผู้เรียนได้ระดับดีข้ึนไปร้อยละ  79 ผ่านการประเมินผลทดสอบการอ่าน
การเขียนตามแบบประเมินและเกณฑ์การประเมินของสำนักทดสอบทางการศึกษา 
สพฐ. ครั้งที่ 2 
         2. ผู้เรียนได้ระดับดีขึ้นไปร้อยละ  79 ผ่านการประเมินผลความสามารถ
ในด้านการสื่อสารภาษาไทยเหมาะสมตามระดับชั้น 
         3.ผู้เรียนได้ระดับดีขึ้นไปร้อยละ  79 ผ่านการประเมินผลสามารถในด้าน              
การสื่อสารภาษาอังกฤษเหมาะสมตามระดับชั้น 
         4. ผู้เรียนได้ระดับดีขึ้นไปร้อยละ  79 ผ่านการประเมินผลผู้เรียนมี
ความสามารถในด้านการคิดคำนวณเหมาะสมตามระดับชั้น 
 

 
การตัดสินผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน ดังนี้ 
 

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ แปลผล 
80-100 5 ยอดเยี่ยม 
70-79 4 ดีเลิศ 
60-69 3 ดี 
50-59 2 ปานกลาง 
0-49 1 กำลังพัฒนา 
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
รายละเอียดที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
มาตรฐาน คำอธิบายของรายละเอียดของมาตรฐาน และประเด็นพิจารณา 
รายละเอียดย่อย 
ที่ 1.1.2 
ผู้เรียนมีความ 
สามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิด
วิจารณญาณ 
อภิปราย
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และ
แก้ปัญหา 
 

คำอธิบาย 
          ผู ้เรียนมีความสามารถในการคิดจำแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง 
พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 
 
ประเด็นพิจารณา 
          1. ความสามารถในการนำเสนอรูปแบบวิธีคิด 
          2. ความสามารถในการนำเสนอรูปแบบวิธีการแก้ปัญหา          
          3. ความสามารถในการใช้ภาษาหรือวิธีการอ่ืน สำหรับ การนำเสนอ         
เกณฑ์คุณภาพ 
         1.ผู้เรียนได้ระดับดีขึ้นไปร้อยละ  84 ผ่านการประเมินผลความสามารถใน
การนำเสนอรูปแบบวิธีคิด 
         2. ผู้เรียนได้ระดับดีข้ึนไปร้อยละ 84 ผ่านการประเมินผลความสามารถใน
การนำเสนอรูปแบบวิธีการแก้ปัญหา          
         3.ผู้เรียนได้ระดับดีขึ้นไปร้อยละ 84 ผ่านการประเมินผลสามารถในการใช้
ภาษาหรือวิธีการอ่ืน สำหรับ การนำเสนอ         
 

 
การตัดสินผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน ดังนี้ 
 

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ แปลผล 
80-100 5 ยอดเยี่ยม 
70-79 4 ดีเลิศ 
60-69 3 ดี 
50-59 2 ปานกลาง 
0-49 1 กำลังพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

คู่มือปฏิบัติการดำเนินงานเพื่อประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนบ้านท่าซุง สพป.อุทัยธาน ีเขต 1 || 69 

 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
รายละเอียดที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
มาตรฐาน คำอธิบายของรายละเอียดของมาตรฐาน และประเด็นพิจารณา 
รายละเอียดย่อย 
ที่ 1.1.3 
ผู้เรียนมีความ 
สามารถในการ
สร้างนวัตกรรม 
สามารถรวบรวม
ความรู้ได้ด้วย
ตนเองและทำงาน
เป็นทีม 
สร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่ๆ 

คำอธิบาย 
          ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั่งด้วยตัวเองและการ
ทำงานเป็นทีมเชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่ง
ต่างๆ อาจเป็นแนวความคิด โครงการ  โครงงาน  ชิ้นงาน  ผลผลิต 
 
ประเด็นพิจารณา 
          1. ความเข้าใจในระบบและวิธีการค้นหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 

2. การสืบค้นหาความรู้และสื่อสารระหว่างบุคคล 
          3. การนำเสนอผลงานหรือสร้างผลงาน 
เกณฑ์คุณภาพ 
         1.ผู้เรียนได้ระดับดีข้ึนไปร้อยละ 84 ผ่านการประเมินผลความเข้าใจใน
ระบบและวิธีการค้นหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
         2. ผู้เรียนได้ระดับดีขึ้นไปร้อยละ 84 ผ่านการประเมินผลการสืบค้นหา
ความและสื่อสารระหว่างบุคคล 
         3.ผู้เรียนได้ระดับดีขึ้นไปร้อยละ 84 ผ่านการประเมินผลการนำเสนอ
ผลงานหรือสร้างผลงาน        
 

 
การตัดสินผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน ดังนี้ 
 

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ แปลผล 
80-100 5 ยอดเยี่ยม 
70-79 4 ดีเลิศ 
60-69 3 ดี 
50-59 2 ปานกลาง 
0-49 1 กำลังพัฒนา 
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มาตรฐานที่  1 คุณภาพของผู้เรียน 
รายละเอียดที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
มาตรฐาน คำอธิบายของรายละเอียดของมาตรฐาน และประเด็นพิจารณา 
รายละเอียดย่อย 
ที่ 1.1.4 
ผู้เรียนมีความ 
สามารถในการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร  เพื่อ
การพัฒนาตนเอง
และสังคม 
 

คำอธิบาย 
          ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ
การพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงานอย่าง
สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 
 
ประเด็นพิจารณา 
          1. ความสามารถในการสืบค้นข้อมูล โดยใช้ระบบสารสนเทศ 
          2. ความสามารถในการนำเสนอข้อมูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้น
พ้ืนฐาน 
          3. ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลสารสนเทศท่ีน่าเชื่อถือ 
          4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน 
เคารพในสิทธิของผู้อ่ืน  แจ้งผู้ที่เก่ียวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือบุคคลที่ไม่เหมาะสม 
เกณฑ์คุณภาพ 
         1.ผู้เรียนได้ระดับดีข้ึนไปร้อยละ 84 ผ่านการประเมินผลความสามารถใน
การสืบค้นข้อมูล โดยใช้ระบบสารสนเทศ 
         2. ผู้เรียนได้ระดับดีขึ้นไปร้อยละ 84 ผ่านการประเมินผลความสามารถใน
การนำเสนอข้อมูล  โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพ้ืนฐาน 
         3.ผู้เรียนได้ระดับดีขึ้นไปร้อยละ 84 ผ่านการประเมินผลความสามารถใน
การเข้าถึงแหล่งข้อมูลสารสนเทศที่น่าเชื่อถือ 
         4.ผู้เรียนได้ระดับดีขึ้นไปร้อยละ 84 ผ่านการประเมินผลความสามารถใน
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน เคารพใน
สิทธิของผู้อื่น  แจ้งผู้ที่เก่ียวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือบุคคลที่ไม่เหมาะสม 
 

 
การตัดสินผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน ดังนี้ 
 

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ แปลผล 
80-100 5 ยอดเยี่ยม 
70-79 4 ดีเลิศ 
60-69 3 ดี 
50-59 2 ปานกลาง 
0-49 1 กำลังพัฒนา 
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
รายละเอียดที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
มาตรฐาน คำอธิบายของรายละเอียดของมาตรฐาน และประเด็นพิจารณา 
รายละเอียดย่อย 
ที่ 1.1.5 
ผู้เรียนมีความรู้
ความเข้าใจและ
ทักษะต่างๆตาม
หลักสูตร
สถานศึกษา  

คำอธิบาย 
          ผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา
จากพ้ืนฐานเดิม ในด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่างๆ รวมทั้งมี
ความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ หรือผลการทดสอบอ่ืนๆ 
 
 ประเด็นพิจารณา 
          1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาต่างๆ ตามหลักสูตร
สถานศึกษา   
          2. ผู้เรียนมีผลการสอบวัดความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
(NT)  ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
          3. ผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ O - NET ของผู้เรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 
เกณฑ์คุณภาพ 
         1.ผู้เรียนได้ระดับดีข้ึนไปร้อยละ 74 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา
ต่างๆ ตามหลักสูตรสถานศึกษา   

 2. ผู้เรียนได้ระดับดีข้ึนไปร้อยละ 74 มีผลการทดสอบความสามารถ
พ้ืนฐานของ  ผู้เรียนระดับชาติ (NT) ของผู้เรียน    
         3. ผู้เรียนได้ระดับดีขึ้นไปร้อยละ 74 มีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ             
O - NET ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 

 
การตัดสินผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน ดังนี้ 
 

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ แปลผล 
80-100 5 ยอดเยี่ยม 
70-79 4 ดีเลิศ 
60-69 3 ดี 
50-59 2 ปานกลาง 
0-49 1 กำลังพัฒนา 
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
รายละเอียดที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
มาตรฐาน คำอธิบายของรายละเอียดของมาตรฐาน และประเด็นพิจารณา 
รายละเอียดย่อย 
ที่ 1.1.6 
ผู้เรียนมีความรู้ 
ทักษะพ้ืนฐาน  
และเจตคติที่ดีต่อ
งานอาชีพ 
 
 
 
 

คำอธิบาย 
          ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษา
ต่อ          ในระดับท่ีสูงขึ้น การทำงานหรืองานอาชีพ 
 
ประเด็นพิจารณา 
          1. ความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

2. การบอกแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 
3. การแสวงหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 
4. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 
5.การแนะนำอาชีพสุจริตที่ตนเองสนใจให้ผู้อื่นเห็นประโยชน์และคุณค่า 
 

เกณฑ์คุณภาพ 
         1. ผู้เรียนได้ระดับดีขึ้นไปร้อยละ 84 ผ่านการประเมินผลความรู้สึกท่ีดีต่อ
อาชีพสุจริต 
         2. ผู้เรียนได้ระดับดีขึ้นไปร้อยละ 84 ผ่านการประเมินผลการบอก
แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 
         3. ผู้เรียนได้ระดับดีขึ้นไปร้อยละ 84 ผ่านการประเมินผลการแสวงหา
ความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 
         4. ผู้เรียนได้ระดับดีขึ้นไปร้อยละ 84 ผ่านการประเมินผลการมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 
         5. ผู้เรียนได้ระดับดีขึ้นไปร้อยละ 84 ผ่านการประเมินผลการแนะนำ
อาชีพสุจริตที่ตนเองสนใจให้ผู้อ่ืนเห็นประโยชน์และคุณค่า 
 

 
การตัดสินผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ แปลผล 
80-100 5 ยอดเยี่ยม 
70-79 4 ดีเลิศ 
60-69 3 ดี 
50-59 2 ปานกลาง 
0-49 1 กำลังพัฒนา 
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
รายละเอียดที่ 1.2   การมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  
มาตรฐาน คำอธิบายของรายละเอียดของมาตรฐาน และประเด็นพิจารณา 
รายละเอียดย่อย 
ที่ 1.2.1 
ผู้เรียนมีความ
ประพฤติด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม 
จิตสังคม และ
จิตสำนึก ตาม
ค่านิยมอันพึง
ประสงค์ 8 
ประการตามที่
สถานศึกษา
กำหนด 
 

คำอธิบาย 
          ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที ่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มี
ค่านิยมและจิตสำนึก ตามที ่สถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 
  
ประเด็นพิจารณา 
        1.ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ   
 
เกณฑ์คุณภาพ 
        1. ผู้เรียนได้ระดับดีขึ้นไปร้อยละ  94 ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน 

 
การตัดสินผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ แปลผล 
80-100 5 ยอดเยี่ยม 
70-79 4 ดีเลิศ 
60-69 3 ดี 
50-59 2 ปานกลาง 
0-49 1 กำลังพัฒนา 
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
รายละเอียดที่ 1.2   การมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  
มาตรฐาน คำอธิบายของรายละเอียดของมาตรฐาน และประเด็นพิจารณา 
รายละเอียดย่อย 
ที่ 1.2.2 
ผู้เรียนมีความ
ภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่นในความ
เป็นไทย 
 
 

คำอธิบาย 
          ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย  
  
ประเด็นพิจารณา 
        1. ผู้เรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
        2. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย  
        3. ผู้เรียนมีการตระหนัก รู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อม 
        4. ผู้เรียนมีการร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
เกณฑ์คุณภาพ 
        1. ผู้เรียนได้ระดับดีขึ้นไปร้อยละ  94 ผ่านการประเมินการมีส่วนร่วมกิจกรรมที่
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
        2. ผู้เรียนได้ระดับดีขึ้นไปร้อยละ  94 ผ่านการประเมินการมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย  
        3. ผู้เรียนได้ระดับดีขึ้นไปร้อยละ  94 ผ่านการประเมินการตระหนัก รู้คุณค่าของ
สิ่งแวดล้อม 
        4. ผู้เรียนได้ระดับดีขึ้นไปร้อยละ  94 ผ่านการประเมินการร่วมอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อมท้ังในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
 

 
การตัดสินผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ แปลผล 
80-100 5 ยอดเยี่ยม 
70-79 4 ดีเลิศ 
60-69 3 ดี 
50-59 2 ปานกลาง 
0-49 1 กำลังพัฒนา 
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
รายละเอียดที่ 1.2   การมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  
มาตรฐาน คำอธิบายของรายละเอียดของมาตรฐาน และประเด็นพิจารณา 
รายละเอียดย่อย 
ที่ 1.2.3 
ผู้เรียนยอมรับที่จะ
อยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและ
หลากหลาย และมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
 
 
 
 
 

คำอธิบาย 
          ผู้เรียนมียอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านเพศ 
วัย  
เชื้อชาติ  ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี 
  
ประเด็นพิจารณา 
        1.ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนด้วย
ความเข้าใจ 
        2.ผู้เรียนมีมารยาทที่เหมาะสมตามวัฒนธรรม 
        3.ผู้เรียนเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
        4.ผู้เรียนมีการปรับตัว/ร่วมวัฒนธรรมตามบริบทสังคม 
เกณฑ์คุณภาพ 
        1. ผู้เรียนได้ระดับดีขึ้นไปร้อยละ  94 ผ่านการประเมินผลการแสดงความ
คิดเห็นอย่างสุภาพและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนด้วยความเข้าใจ 
        2. ผู้เรียนได้ระดับดีขึ้นไปร้อยละ  94 ผ่านการประเมินผลการมีมารยาทที่
เหมาะสมตามวัฒนธรรม 
        3. ผู้เรียนได้ระดับดีขึ้นไปร้อยละ  94 ผ่านการประเมินผลการเห็นคุณค่า
ของวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
        4. ผู้เรียนได้ระดับดีขึ้นไปร้อยละ  94 ผ่านการประเมินการปรับตัว/ร่วม
วัฒนธรรมตามบริบทสังคม 

 
การตัดสินผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ แปลผล 
80-100 5 ยอดเยี่ยม 
70-79 4 ดีเลิศ 
60-69 3 ดี 
50-59 2 ปานกลาง 
0-49 1 กำลังพัฒนา 
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
รายละเอียดที่ 1.2   การมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  
มาตรฐาน คำอธิบายของรายละเอียดของมาตรฐาน และประเด็นพิจารณา 
รายละเอียดย่อย 
ที่ 1.2.4 
ผู้เรียนมีสุขภาวะ
ทางร่างกาย และ
จิตสังคม 
 
 
 
 

คำอธิบาย 
           ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย  สุขภาพจิต  อารมณ์และสังคม  และ
แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข 
เข้าใจผู้อ่ืน ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น 
ประเด็นพิจารณา 
        1. การมีสุขภาพแข็งแรง การแต่งกายสะอาดเรียบร้อย เครื่องแต่งกายและ
เครื่องใช้ส่วนตัวสะอาด 
        2. การปฏิบัติตามสุขบัญญัติ 10 ประการ 
        3. การเข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย การร่วมเผยแพร่และการรณรงค์
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ 
        4. การรู้จักตนเอง ภูมิใจในตนเอง พัฒนาและปรับปรุงตนเอง 
        5. การมีความม่ันคงทางอารมณ์ และม่ันใจในตนเอง 
        6. การกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
        7. การรู้เท่าทันและปฏิบัติตนให้พ้นจากสิ่งเสพติด หรือ เหตุทะเลาะวิวาท 
        8.การรู้จักดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากความรุนแรง 
        9.การรู้จักวิธีป้องกันอุบัติเหตุ โรค ภัย ปัญหาทางเพศ 
        10.ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีน้ำใจ ให้ความช่วยเหลือผู้อื่น 
        11.การเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ 
        12.การเป็นนักเรียนที่ดี 
        13.การบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 
เกณฑ์คุณภาพ 
        1. ผู้เรียนได้ระดับดีขึ้นไปร้อยละ  94 ผ่านการประเมินผลการมีสุขภาพ
แข็งแรง การแต่งกายสะอาดเรียบร้อย เครื่องแต่งกายและเครื่องใช้ส่วนตัวสะอาด  
        2. ผู้เรียนได้ระดับดีขึ้นไปร้อยละ 94 ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติตามสุข
บัญญัติ 10 ประการ 
        3. ผู้เรียนได้ระดับดีขึ ้นไปร้อยละ  94 ผ่านการประเมินผลการเข้าร่วม
กิจกรรมออกกำลังกาย การร่วมเผยแพร่และการรณรงค์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ   
        4. ผู้เรียนได้ระดับดีขึ้นไปร้อยละ  94 ผ่านการประเมินผลการรู้จักตนเอง 
ภูมิใจในตนเอง พัฒนาและปรับปรุงตนเอง 
        5. ผู้เรียนได้ระดับดีขึ้นไปรอ้ยละ  94 ผ่านการประเมินผลการมีความม่ันคง
ทางอารมณ์ และม่ันใจในตนเอง 
        6. ผู ้เร ียนได้ระดับดีขึ ้นไปร้อยละ  94 ผ่านการประเมินผลการกล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม 
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
รายละเอียดที่ 1.2   การมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  
มาตรฐาน คำอธิบายของรายละเอียดของมาตรฐาน และประเด็นพิจารณา 
 
 
 
 

เกณฑ์คุณภาพ 
        7. ผู้เรียนได้ระดับดีขึ้นไปร้อยละ  94 ผ่านการประเมินผลการรู้เท่าทันและ
ปฏิบัติตนให้พ้นจากสิ่งเสพติด หรือ เหตุทะเลาะวิวาท 
        8. ผู้เรียนได้ระดับดีขึ้นไปร้อยละ  94 ผ่านการประเมินผลการรู้จักดูแล
ตนเองให้ปลอดภัยจากความรุนแรง 
        9. ผู้เรียนได้ระดับดีขึ ้นไปร้อยละ  94 ผ่านการประเมินผลการรู ้จักวิธี
ป้องกันอุบัติเหตุ โรค ภัย ปัญหาทางเพศ 
        10.ผู ้ เร ียนได้ระด ับดีข ึ ้นไปร ้อยละ  94 ผ่านการประเมินผลความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีน้ำใจ ให้ความช่วยเหลือผู้อื่น 
        11.ผู้เรียนได้ระดับดีขึ้นไปร้อยละ  94 ผ่านการประเมินผลการเป็นลูกท่ีดีของ
พ่อแม่ 
        12.ผู้เรียนได้ระดับดีขึ้นไปร้อยละ  94 ผ่านการประเมินผลการเป็นนักเรียน
ที่ดี 
        13.ผู้เรียนได้ระดับดีขึ ้นไปร้อยละ  94 ผ่านการประเมินผลการบำเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสังคม 
 

 
การตัดสินผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน ดังนี้ 
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ แปลผล 
80-100 5 ยอดเยี่ยม 
70-79 4 ดีเลิศ 
60-69 3 ดี 
50-59   2 ปานกลาง 
0-49    1 กำลังพัฒนา 
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มาตรฐานที่ 2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
รายละเอียดที่ 2.1  มีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
มาตรฐาน คำอธิบายของรายละเอียดของมาตรฐาน และประเด็นพิจารณา 
 คำอธิบาย 

       สถานศึกษากำหนดเปา้หมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน สอดคล้อง
กับ บริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วตัถุประสงค์ของ
แผนการศึกษา แห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล และของต้นสังกัดรวมทั้งทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม 
ประเด็นพิจารณา 

1. สถานศึกษามีการศึกษาแผนการศึกษาแห่งชาติและสำรวจความต้องการ
ของชุมชนเพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ    

2. คณะกรรมการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษา 
ประกอบด้วย ผู้มสี่วนเก่ียวข้องทุกฝ่าย (คณะครู ผู้บริหาร กรรมการ
สถานศึกษา ผู้แทนชุมชน/ผู้ทรงคุณวุฒิ) 

3. เป้าหมาย  วิสัยทัศน์ และพันธกจิ ที่กำหนดขึ้นมุ่งพฒันาคุณภาพผู้เรียนมี
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงคข์องแผนการศึกษาแห่งชาติ  และความ
ต้องการของชุมชนท้องถิ่นอยา่งชัดเจน 

4. เป้าหมาย  วิสัยทัศน์ และพันธกจิผ่านการทำประชาพิจารณ์จากผู้ที่ 
          เก่ียวข้อง และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 

5. สถานศึกษามีการดำเนนิงานจัดกิจกรรม/โครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 

เกณฑ์คุณภาพ 
1. สถานศึกษามีการศึกษาแผนการศึกษาแห่งชาติและสำรวจความต้องการ

ของชุมชนเพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 
ปรากฏหลักฐานชัดเจน   

2. คณะกรรมการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษา 
ประกอบด้วย ผู ้มีส่วนเกี ่ยวข้องทุกฝ่าย (คณะครู ผู ้บริหาร กรรมการ
สถานศึกษา ผู้แทนชุมชน/ผู้ทรงคุณวุฒิ)  ปรากฏหลักฐานชัดเจน 

3. เป้าหมาย  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่กำหนดขึ้นมุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มี
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ  และความ
ต้องการของชุมชนท้องถิ่นอย่างชัดเจน  ปรากฏหลักฐานชัดเจน 

4. เป้าหมาย  วิสัยทัศน์ และพันธกิจผ่านการทำประชาพิจารณ์จากผู้ที่ 
          เก่ียวข้อง และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
          ปรากฏหลักฐานชัดเจน 

5. สถานศึกษามีการดำเนินงานจัดกิจกรรม/โครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมาย 
           วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ปรากฏหลักฐานชัดเจน 
 

 
 



 
 

คู่มือปฏิบัติการดำเนินงานเพื่อประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนบ้านท่าซุง สพป.อุทัยธาน ีเขต 1 || 79 

 

การตัดสินผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน ดังนี้ 
 

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
สถานศึกษามีการดำเนินการครบทั้ง 5 ข้อ โดยทุกข้อ มีร่องรอยหลักฐาน
ปรากฎชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ 

ยอดเยี่ยม 

สถานศึกษามีการดำเนินการครบทั้ง 5 ข้อ แต่มี 1-2 ข้อ ที่ร่องรอย
หลักฐานขาดความชัดเจน ไม่สามารถ ตรวจสอบได้ 

ดีเลิศ 

สถานศึกษามีการดำเนินการครบทั้ง 5 ข้อ แต่มี 3-4 ข้อ ที่ร่องรอย
หลักฐานยังขาดความชัดเจน ไม่สามารถตรวจสอบได้ 

ดี 

สถานศึกษามีการดำเนินการครบทั้ง 5 ข้อ แต่ร่องรอยขาดความชัดเจน ไม่
สามารถตรวจสอบได้ 

ปานกลาง 

สถานศึกษาดำเนินการไม่ครบ 5 ข้อ กำลังพัฒนา 
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มาตรฐานที่ 2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
รายละเอียดที่ 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

 

มาตรฐาน คำอธิบายของรายละเอียดของมาตรฐาน และประเด็นพิจารณา 
 คำอธิบาย 

       สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเปน็ระบบทั้งในส่วน
การ วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การนำแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา มีการ ติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและปรับปรุงพฒันางานอย่างต่อเนื่อง มี
การบริหารอัตรากำลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบ
การนิเทศภายใน การนำข้อมูล มาใช้ในการพฒันาบุคลากรและผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วมการวางแผน ปรับปรุงและพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
ประเด็นพิจารณา 

1. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย (คณะครู ผูบ้ริหาร กรรมการสถานศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้เรียน) เข้าร่วมในการวางแผนพัฒนาและดำเนินการพัฒนาคณุภาพของ
โรงเรียน 

2. มีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกบับริบทของ
โรงเรียน ซึ่งประกอบด้วยเป้าหมาย กลยุทธ์ และแนวปฏิบัตทิี่ชดัเจนสมบูรณ์  
ครอบคลุมการพัฒนาทุกกิจกรรมที่เป็นส่วนประกอบหลักของการจัดการศึกษา
และเป็นทีย่อมรับร่วมกันของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องและนำไปสู่การปฏิบัติ 

3. มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เก่ียวกับผลสมัฤทธิ์ 
            ทางการเรียนและผลการทดสอบระดบัชาติทุกกลุ่มสาระ เพื่อเป็น 
            แนวทางในการดำเนนิงาน 

4. มีแผนปฏบิัติการประจำปทีี่มีตัวชี้วัดความสำเร็จ  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
ชัดเจน 

5. แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและแผนปฏบิัติการประจำปี 
            ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 

6. โรงเรียนสามารถดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
และแผนปฏิบัติการประจำปไีดอ้ย่างเป็นรูปธรรม 
เกณฑ์คุณภาพ 

1. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย (คณะครู ผูบ้ริหาร กรรมการสถานศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้เรียน) เข้าร่วมในการวางแผนพัฒนาและดำเนินการพัฒนาคณุภาพของ
โรงเรียน มีร่องรอยหลักฐานปรากฎชัดเจน 

2. มีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกบับริบทของ
โรงเรียน ซึ่งประกอบด้วยเป้าหมาย กลยุทธ์ และแนวปฏิบัตทิี่ชดัเจนสมบูรณ์  
ครอบคลุมการพัฒนาทุกกิจกรรมที่เป็นส่วนประกอบหลักของการจัดการศึกษา
และเป็นทีย่อมรับร่วมกันของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องและนำไปสู่การปฏิบัติ มี
ร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจน 
 

3.  
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มาตรฐาน คำอธิบายของรายละเอียดของมาตรฐาน และประเด็นพิจารณา 
 4. มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติทุกกลุ่มสาระ เพ่ือเป็นแนวทาง ในการ
ดำเนินงาน มีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจน 

5. มีแผนปฏิบัติการประจำปีที่มีตัวชี้วัดความสำเร็จ  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
ชัดเจน  มีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจน 

6. แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี 
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา มีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจน 

7. โรงเรียนสามารถดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
และแผนปฏิบัติการประจำปีได้อย่างเป็นรูปธรรม มีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจน 
 

 
การตัดสินผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน ดังนี้ 
 

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
สถานศึกษามีการดำเนินการครบทั้ง 6 ข้อ โดยทุกข้อ มีร่องรอยหลักฐาน
ปรากฏชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ 

ยอดเยี่ยม 

สถานศึกษามีการดำเนินการครบทั้ง 6 ข้อ แต่มี 1-2 ข้อ ที่ร่องรอย
หลักฐานขาดความชัดเจน ไม่สามารถ ตรวจสอบได้ 

ดีเลิศ 

สถานศึกษามีการดำเนินการครบทั้ง 6 ข้อ แต่มี 3-4 ข้อ ที่ร่องรอย
หลักฐานยังขาดความชัดเจน ไม่สามารถตรวจสอบได้ 

ดี 

สถานศึกษามีการดำเนินการครบทั้ง 6 ข้อ แต่มี 5 ข้อ ที่ร่องรอยหลักฐาน
ยังขาดความชัดเจน ไม่สามารถตรวจสอบได้ 

ปานกลาง 

สถานศึกษาดำเนินการไม่ครบ 6 ข้อ กำลังพัฒนา 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
รายละเอียดที่ 2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุก กลุ่มเป้าหมาย 
 

มาตรฐาน คำอธิบายของรายละเอียดของมาตรฐาน และประเด็นพิจารณา 
 คำอธิบาย 

       สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร 
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และ
ครอบคลุม ทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มท่ีเรียนแบบ
ควบรวมหรือกลุ่ม ที่เรียนร่วมด้วย 
ประเด็นพิจารณา 

1. มีการวางแผนและดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นผู้เรียนทุก
กลุ่มเป้าหมายทุกคนและดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

2. มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศต่างๆเพ่ือเป็นแนวทาง
ในการวางแผนพัฒนาวิชาการเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

3. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายความร่วมมือในการร่วม
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
กำกับ ติดตาม และ ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาอย่าง
เหมาะสม ชัดเจน และเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 

เกณฑ์คุณภาพ 
1. มีการวางแผนและดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นผู้เรียนทุก

กลุ่มเป้าหมาย 
ทุกคนและดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม มีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจน 

2. มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศต่างๆเพ่ือเป็นแนวทาง  
ในการวางแผนพัฒนาวิชาการเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา มีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจน 

3. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายความร่วมมือในการร่วม  
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน กำกับ 
ติดตาม และ ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสม ชัดเจน  
และเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม มีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจน 
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การตัดสินผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน ดังนี้ 
 

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
สถานศึกษามีการดำเนินการครบทั้ง 3 ข้อ โดยทุกข้อ มีร่องรอยหลักฐาน
ปรากฏชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ 

ยอดเยี่ยม 

สถานศึกษามีการดำเนินการครบทั้ง 3 ข้อ แต่มี 1 ข้อ ที่ร่องรอยหลักฐาน
ขาดความชัดเจน ไม่สามารถ ตรวจสอบได้ 

ดีเลิศ 

สถานศึกษามีการดำเนินการครบทั้ง 3 ข้อ แต่มี 2 ข้อ ที่ร่องรอยหลักฐาน
ยังขาดความชัดเจน ไม่สามารถตรวจสอบได้ 

ดี 

สถานศึกษามีการดำเนินการครบทั้ง 3 ข้อ แต่ร่องรอยขาดความชัดเจน 
ไม่สามารถตรวจสอบได้ 

ปานกลาง 

สถานศึกษาดำเนินการไม่ครบ 3 ข้อ กำลังพัฒนา 
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มาตรฐานที่ 2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
รายละเอียดที่ 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 

มาตรฐาน คำอธิบายของรายละเอียดของมาตรฐาน และประเด็นพิจารณา 
 คำอธิบาย 

       สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พฒันาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ และจดัให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพมาใช้ในการพฒันางานและการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณา 

1. มีผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย (คณะครู ผูบ้ริหาร กรรมการสถานศึกษา 
ผู้ทรงคุณวุฒิ) เข้าร่วมในการวางแผนพฒันาและดำเนินการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

2. มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการ
วางแผนพัฒนาครูและบุคลากร 

3. มีการจัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร 
           อย่างต่อเนื่อง เช่น การอบรม สัมมนา การสง่เสริมงานวิจัย 

4. ครูและบุคลากรสามารถจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้เรียนใช้สื่อเทคโนโลยีและมีการวัดประเมินผลที่เหมาะสม 

เกณฑ์คุณภาพ 
1. ร้อยละ 85 ของผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย (คณะครู ผูบ้ริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ  

            กรรมการสถานศึกษา) เข้าร่วมในการวางแผนพัฒนาและดำเนนิการ 
            พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2. มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการ
วางแผนพัฒนาครูและบุคลากร ร้อยละ 85 

3. มีการจัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร 
           อย่างต่อเนื่อง เช่น การอบรม สัมมนา การสง่เสริมงานวิจัย 
           ร้อยละ 85 

4. ครูและบุคลากรสามารถจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้เรียนใช้สื่อเทคโนโลยีและมีการวัดประเมินผลที่เหมาะสม ร้อยละ 
85 

 
การตัดสินผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน ดังนี้ 
 

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ แปลผล 
80.00 – 100.00 5 ยอดเยี่ยม 
70.00 – 79.99 4 ดีเลิศ 
60.00 – 69.99 3 ดี 
50.00 – 59.99 2 ปานกลาง 
0.00 – 49.99 1 กำลังพัฒนา 
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มาตรฐานที่ 2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
รายละเอียดที่ 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 

มาตรฐาน คำอธิบายของรายละเอียดของมาตรฐาน และประเด็นพิจารณา 
 คำอธิบาย 

       สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และ 
สภาพแวดล้อมทางสังคม ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย 
ประเด็นพิจารณา 

1. มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องน้ำ โรงอาหาร  ห้องประชุมที่เป็นระเบียบ 
เรียบร้อย สวยงาม สะอาด และถูกสุขลักษณะ 

2. มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องน้ำ โรงอาหาร  ห้องประชุมที่มีความ 
            มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย 

3. มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ ได้แก่ สื่อ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 
           พอเพียงกับผู้เรียนและอยู่ในสภาพใช้การได้ดี 
       4.  มีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม ร่มรื่นเหมาะกับการจัดการเรียนการสอน 
       5.  มีแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
เกณฑ์คุณภาพ 

1. มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องน้ำ โรงอาหาร  ห้องประชุมที่เป็นระเบียบ
เรียบร้อย สวยงาม สะอาด และถูกสุขลักษณะ  มีร่องรอยหลักฐานปรากฏ
ชัดเจน 

2. มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องน้ำ โรงอาหาร  ห้องประชุมที่มีความ 
            มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย มีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจน 

3. มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ ได้แก่ สื่อ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 
            พอเพียงกับผู้เรียนและอยู่ในสภาพใช้การได้ดี มีร่องรอยหลักฐาน 
            ปรากฏชัดเจน 

4. มีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม ร่มรื่นเหมาะกับการจัดการเรียนการสอน 
            มีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจน 

5. มีแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนมี
ร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจน 
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การตัดสินผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน ดังนี้ 
 

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
สถานศึกษามีการดำเนินการครบทั้ง 5 ข้อ โดยทุกข้อ มีร่องรอยหลักฐาน
ปรากฎชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ 

ยอดเยี่ยม 

สถานศึกษามีการดำเนินการครบทั้ง 5 ข้อ แต่มี 1-2 ข้อ ที่ร่องรอย
หลักฐานขาดความชัดเจน ไม่สามารถ ตรวจสอบได้ 

ดีเลิศ 

สถานศึกษามีการดำเนินการครบทั้ง 5 ข้อ แต่มี 3-4 ข้อ ที่ร่องรอย
หลักฐานยังขาดความชัดเจน ไม่สามารถตรวจสอบได้ 

ดี 

สถานศึกษามีการดำเนินการครบทั้ง 5 ข้อ แต่ร่องรอยขาดความชัดเจน 
ไม่สามารถตรวจสอบได้ 

ปานกลาง 

สถานศึกษาดำเนินการไม่ครบ 5 ข้อ กำลังพัฒนา 
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มาตรฐานที่ 2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
รายละเอียดที่ 2.6   จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 

มาตรฐาน คำอธิบายของรายละเอียดของมาตรฐาน และประเด็นพิจารณา 

 คำอธิบาย 
       สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพ
ของสถานศึกษา 
ประเด็นพิจารณา 

1. คณะครู ผู้บริหาร กรรมการสถานศึกษา นักเรียนผู้ทรงคุณวุฒิและ 
            ผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการจัดทำข้อมูลสารสนเทศและมีการ    
            ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศกับทุกฝ่าย   

2. มีโครงสร้างการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศให้เอ้ือต่อการดำเนินงาน 
และนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้อย่างเป็นระบบ 

3. มีการปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
           อย่างต่อเนื่อง 

   4.  มีการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย 
   5.  จัดให้มีข้อมูลสารสนเทศท่ีเพียงพอในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพ 

           การศึกษาสำหรับกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและแผนพัฒนาในปีถัดไป   
6. ครูและบุคลากรสามารถจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองต่อความ 

           ต้องการของผู้เรียนและใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม 
เกณฑ์คุณภาพ 

1. คณะครู ผู้บริหาร กรรมการสถานศึกษา นักเรียนผู้ทรงคุณวุฒิและ 
            ผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการจัดทำข้อมูลสารสนเทศและมีการ  
            ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศกับทุกฝ่าย มีร่องรอยหลักฐานชัดเจน  

2. มีโครงสร้างการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศให้เอ้ือต่อการดำเนินงาน 
และนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้อย่างเป็นระบบ  

3. มีการปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
           อย่างต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ 

4. มีการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย มีร่องรอย
หลักฐานชัดเจน 

   5.  จัดให้มีข้อมูลสารสนเทศท่ีเพียงพอในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพ 
           การศึกษาสำหรับกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและแผนพัฒนาในปีถัดไป 
           มีร่องรอยหลักฐานชัดเจน  
       6. ครูและบุคลากรสามารถจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองต่อความ 
           ต้องการของผู้เรียนและใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม 
           ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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การตัดสินผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน ดังนี้ 
 

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
สถานศึกษามีการดำเนินการครบทั้ง 6 ข้อ โดยทุกข้อ มีร่องรอยหลักฐาน
ปรากฏชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ 

ยอดเยี่ยม 

สถานศึกษามีการดำเนินการครบทั้ง 6 ข้อ แต่มี 1-2 ข้อ ที่ร่องรอยหลักฐาน
ขาดความชัดเจน ไม่สามารถ ตรวจสอบได ้

ดีเลิศ 

สถานศึกษามีการดำเนินการครบทั้ง 6 ข้อ แต่มี 3-4 ข้อ ที่ร่องรอยหลักฐาน
ยังขาดความชัดเจน ไม่สามารถตรวจสอบได้ 

ดี 

สถานศึกษามีการดำเนินการครบทั้ง 6 ข้อ แต่มี 5 ข้อ ที่ร่องรอยหลักฐาน
ยังขาดความชัดเจน ไม่สามารถตรวจสอบได้ 

ปานกลาง 

สถานศึกษาดำเนินการไม่ครบ 6 ข้อ กำลังพัฒนา 
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มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
รายละเอียดที่  3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้  

                   
มาตรฐาน 

คำอธิบายของรายละเอียดของมารฐานและประเด็นพิจารณา 

 คำอธิบาย 
         จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา 
ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง กำหนดเนื้อหาสาระ กิจกรรมที่สอดคล้องกับ
ความสนใจและความถนัด เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วย
วิธีการและแหล่งเรียนรู้ ที่หลากหลาย สรุปองค์ความรู้และสามารถนำไปใช้ใน
สถานการณ์ต่างๆ จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก นำเสนอผลงาน แสดง
ความคิดเห็น คิดเป็น ทำเป็น รักการอ่าน และแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วย
ตนเอง เชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ  ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ได้มี
ส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอำนวยความสะดวกที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้กระบวนการวิจัยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ใน 6 
ประเด็นได้แก่  
 
ประเด็นพิจารณา  

๑)  ครูให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง กำหนดเนื้อหาสาระ 
กิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดเป็นรายบุคคล 
๒ ) ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและ 

แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย สรุปองค์ความรู้และสามารถนำไปใช้ใน 
สถานการณ์ต่างๆ ได้ 

๓) ครูจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก นำเสนอผลงาน แสดง 
ความคิดเห็น คิดเป็น ทำเป็นรักการอ่าน และแสวงหาความรู้จากสื่อ 
เทคโนโลยีด้วยตนเอง 

๔) ครูเชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ ให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ 

๕) ครูให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการ
เรียน และอำนวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

๖) ครูใช้กระบวนการวิจัยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
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เกณฑ์คุณภาพ 
1) ครูได้ระดับดีขึ้นไปร้อยละ 87 ครูให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์

ตนเอง กำหนดเนื้อหาสาระ กิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจและความ
ถนัดเป็นรายบุคคล 

2) ครูได้ระดับดีขึ้นไปร้อยละ 87 ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยการคิดได้
ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย สรุปองค์ความรู้และ
สามารถนำไปใช้ใน 
สถานการณ์ต่างๆ ได้ 

3) ครูได้ระดับดีขึ้นไปร้อยละ 87 ครูจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ 
แสดงออก นำเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเป็น ทำเป็นรักการอ่าน 
และแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเอง 

4) ครูได้ระดับดีขึ้นไปร้อยละ 87 ครูเชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และ
ทักษะด้านต่างๆ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ 

5) ครูได้ระดับดีขึ ้นไปร้อยละ 87 ครูให้ผู ้เร ียนได้มีส่วนร่วมในการจัด
บรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอำนวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 

6) ครูได้ระดับดีขึ้นไปร้อยละ 87 ครูใช้กระบวนการวิจัยให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ 

 
 

การตัดสินผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน  ดังนี้ 
 

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ แปลผล 
80.00 – 100.00 5 ยอดเยี่ยม 
70.00 – 79.99 4 ดีเลิศ 
60.00 – 69.99 3 ดี 
50.00 – 59.99 2 ปานกลาง 
0.00 – 49.99 1 กำลังพัฒนา 
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 มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 รายละเอียดที่  3.2  ครูใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ได้ 

มาตรฐาน คำอธิบายของรายละเอียดของมารฐานและประเด็นพิจารณา 
 คำอธิบาย 

         มีการใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับผู้เรียน ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ใน 4 ประเด็น
ได้แก่  
 
ประเด็นพิจารณา  

1) ครูมีการใช้สื่อและพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน 
        2)  ชุมชนมีส่วนรว่มแสดงความคิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
        3)  ครูจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

           4)  ครูมีทักษะพ้ืนฐานในการใช้สื่อ ICT 
 
เกณฑ์คุณภาพ 

1) ครูได้ระดับดีขึ้นไปร้อยละ 87 ครูมีการใช้สื่อและพัฒนานวัตกรรมในการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน 

2) ครูได้ระดับดีขึ้นไปร้อยละ 87 ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมจัด  
กิจกรรมการเรียนการสอน 

3) ครูได้ระดับดีขึ้นไปร้อยละ 87 ครูจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

           4)  ครูได้ระดับดีข้ึนไปร้อยละ 87 ครูมีทักษะพื้นฐานในการใช้สื่อ ICT 
 

 
 
การตัดสินผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน  ดังนี้ 
 

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ แปลผล 
80.00 – 100.00 5 ยอดเยี่ยม 
70.00 – 79.99 4 ดีเลิศ 
60.00 – 69.99 3 ดี 
50.00 – 59.99 2 ปานกลาง 
0.00 – 49.99 1 กำลังพัฒนา 
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มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
รายละเอียดที่  3.3  ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

มาตรฐาน คำอธิบายของรายละเอียดของมารฐานและประเด็นพิจารณา 
 คำอธิบาย 

         ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็ก 
รักครู  ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี
ความสุขได้ใน  6  ประเด็นได้แก่  
 
ประเด็นพิจารณา  

        1)  ครูมีการจัดสภาพแวดล้อมในชั้นเรียนอย่างเหมาะสม 
        2)  ครูประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
        3)  ครูมีน้ำเสียงในการสอนน่าฟัง พูดจาไพเราะ 
        4)  ครูสร้างบรรยากาศในการเรียนให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมกล้าพูด กล้า

แสดงออก 
             อย่างเหมาะสม 
        5)  ครูมีการเสริมแรง สร้างขวัญกำลังใจและให้ความเอ้ืออาทรกับผู้เรียน 

           6)  ครูส่งเสริมให้ผู้เรียนแต่งกายถูกระเบียบ สะอาดเรียบร้อย ยิ้มแย้มแจ่มใส 
เกณฑ์คุณภาพ 

        1)  ครูได้ระดับดีขึ้นไปร้อยละ 87 ครูมีการจัดสภาพแวดล้อมในชั้นเรียนอย่าง 
             เหมาะสม 
        2)  ครูได้ระดับดีขึ้นไปร้อยละ 87 ครูประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
        3)  ครูได้ระดับดีขึ้นไปร้อยละ 87 ครูมีน้ำเสียงในการสอนน่าฟัง พูดจาไพเราะ 
        4)  ครูได้ระดับดีขึ้นไปร้อยละ 87  ครูสร้างบรรยากาศในการเรียนให้ผู้เรียนมี  
             พฤติกรรมกล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 

           5)  ครูได้ระดับดีข้ึนไปร้อยละ 87  ครูมีการเสริมแรง สร้างขวัญกำลังใจและ 
                ให้ความเอ้ืออาทรกับผู้เรียน 
           6)  ครูได้ระดับดีข้ึนไปร้อยละ 87 ครูส่งเสริมให้ผู้เรียนแต่งกายถูกระเบียบ  
                สะอาด เรียบร้อย ยิ้มแย้มแจ่มใส 
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การตัดสินผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน  ดังนี้ 
 

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ แปลผล 
80.00 – 100.00 5 ยอดเยี่ยม 
70.00 – 79.99 4 ดีเลิศ 
60.00 – 69.99 3 ดี 
50.00 – 59.99 2 ปานกลาง 
0.00 – 49.99 1 กำลังพัฒนา 

 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
รายละเอียดที่  3.4  ครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

มาตรฐาน คำอธิบายของรายละเอียดของมาตรฐานและประเด็นพิจารณา 
 คำอธิบาย 

         มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีข้ันตอน
โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ 
และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อนาไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ใน  5  ประเด็นได้แก่  
ประเด็นพิจารณา  

        1)  ครูประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง 
        2)  ครูมีข้ันตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ 
        3)  ครูมีการจัดการเรียนการสอนที่ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่ 
             หลากหลาย เหมาะสมกับเป้าหมาย 
        4)  ครูให้นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล 

           5)  ครูให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้เรียนนำไปใช้พัฒนาตนเอง 
 
เกณฑ์คุณภาพ 

        1)  ครูได้ระดับดีขึ้นไปร้อยละ 87 ครูประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง 
        2)  ครูได้ระดับดีขึ้นไปร้อยละ 87 ครูมีขั้นตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็น 
             ระบบ 
        3)  ครูได้ระดับดีขึ้นไปร้อยละ 87 ครูมีการจัดการเรียนการสอนที่ใช้เครื่องมือ 
             และวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย เหมาะสมกับเป้าหมาย 

4) ครูได้ระดับดีขึ้นไปร้อยละ 87 ครูให้นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วม   
ในการวัดและประเมินผล 

5) ครูได้ระดับดีขึ้นไปร้อยละ 87 ครูให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้เรียน
นำไปใช้พัฒนาตนเอง 

 
 
 



 
 

คู่มือปฏิบัติการดำเนินงานเพื่อประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนบ้านท่าซุง สพป.อุทัยธาน ีเขต 1 || 94 

 

การตัดสินผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน  ดังนี้ 
 

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ แปลผล 
80.00 – 100.00 5 ยอดเยี่ยม 
70.00 – 79.99 4 ดีเลิศ 
60.00 – 69.99 3 ดี 
50.00 – 59.99 2 ปานกลาง 
0.00 – 49.99 1 กำลังพัฒนา 

 
 

  มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  รายละเอียดที่  3.5  ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ

เรียนรู้ 
มาตรฐาน คำอธิบายของรายละเอียดของมารฐานและประเด็นพิจารณา 

 คำอธิบาย 
         ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งให้
ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือนำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ใน  2  ประเด็น
ได้แก่  
ประเด็นพิจารณา  

        1)   ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ 
        2)   ครูมีการให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือนำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา 

                การจัดการเรียนรู้ 
เกณฑ์คุณภาพ 

1) ครูได้ระดับดีขึ้นไปร้อยละ 87 ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์ 

2) ครูได้ระดับดีขึ้นไปร้อยละ 87 ครูมีการให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อนำไปใช้ในการ  
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

 
 
การตัดสินผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน  ดังนี้ 
 

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ แปลผล 
80.00 – 100.00 5 ยอดเยี่ยม 
70.00 – 79.99 4 ดีเลิศ 
60.00 – 69.99 3 ดี 
50.00 – 59.99 2 ปานกลาง 
0.00 – 49.99 1 กำลังพัฒนา 
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เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพมาตรฐาน 
การศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

มาตรฐานที ่1  คุณภาพของผู้เรียน ประกอบด้วย รวม     10  ข้อ 
ประเด็นพิจารณา 1.1 มีประเด็นพิจารณาย่อย 6 ข้อ 

     ประเด็นพิจารณา 1.2 มีประเด็นพิจารณาย่อย 4 ข้อ  
                                                           

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
สถานศึกษามีร้อยละของผลการประเมินประเด็นพิจารณาย่อย 10 ประเด็นสูงกว่า
เป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด และมีร้อยละเฉลี่ยในภาพรวม 90 - 100 

ยอดเยี่ยม 

สถานศึกษามีร้อยละของผลการประเมินประเด็นพิจารณาย่อย 10 ประเด็นสูงกว่า
เป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด และมีร้อยละเฉลี่ยในภาพรวม 80 - 89 

ดีเลิศ 

สถานศึกษามีร้อยละของผลการประเมินประเด็นพิจารณาย่อย 10 ประเด็นสูงกว่า
เป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด และมีร้อยละเฉลี่ยในภาพรวม 70 - 79  

ดี 

สถานศึกษามีร้อยละของผลการประเมินประเด็นพิจารณาย่อย 1 - 10 ประเด็น
เท่ากับเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด  

ปานกลาง 

สถานศึกษามีร้อยละของผลการประเมินประเด็นพิจารณาย่อยอย่างน้อย 1 
ประเด็นต่ำกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด  

กำลังพัฒนา 

 

มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  รวม 6 ข้อ   
        ประกอบด้วยประเด็นพิจารณา 2.1 -2.6      

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
สถานศึกษามีร้อยละของผลการประเมินประเด็นพิจารณาย่อย 5 ประเด็นสูงกว่า
เป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด และมีร้อยละเฉลี่ยในภาพรวม 90 - 100 

ยอดเยี่ยม 

สถานศึกษามีร้อยละของผลการประเมินประเด็นพิจารณาย่อย 6 ประเด็นสูงกว่า
เป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด และมีร้อยละเฉลี่ยในภาพรวม 80 - 89 

ดีเลิศ 

สถานศึกษามีร้อยละของผลการประเมินประเด็นพิจารณาย่อย 6 ประเด็นสูงกว่า
เป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด และมีร้อยละเฉลี่ยในภาพรวม 70 - 79  

ดี 

สถานศึกษามีร้อยละของผลการประเมินประเด็นพิจารณาย่อย 1 - 6 ประเด็น
เท่ากับเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด  

ปานกลาง 

สถานศึกษามีร้อยละของผลการประเมินประเด็นพิจารณาย่อยอย่างน้อย 1 
ประเด็นต่ำกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด  

กำลังพัฒนา 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  รวม 5 ข้อ   
                 ประกอบด้วยประเด็นพิจารณา 3.1 – 3.5   

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
สถานศึกษามีร้อยละของผลการประเมินประเด็นพิจารณาย่อย 5 ประเด็นสูงกว่า
เป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด และมีร้อยละเฉลี่ยในภาพรวม 90 - 100 

ยอดเยี่ยม 

สถานศึกษามีร้อยละของผลการประเมินประเด็นพิจารณาย่อย 5 ประเด็นสูงกว่า
เป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด และมีร้อยละเฉลี่ยในภาพรวม 80 - 89 

ดีเลิศ 

สถานศึกษามีร้อยละของผลการประเมินประเด็นพิจารณาย่อย 5 ประเด็นสูงกว่า
เป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด และมีร้อยละเฉลี่ยในภาพรวม 70 - 79  

ดี 

สถานศึกษามีร้อยละของผลการประเมินประเด็นพิจารณาย่อย 1 - 5 ประเด็น
เท่ากับเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด  

ปานกลาง 

สถานศึกษามีร้อยละของผลการประเมินประเด็นพิจารณาย่อยอย่างน้อย 1 ประเด็น
ต่ำกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด  

กำลังพัฒนา 
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ค่าเฉล่ีย
ร้อยละ 5 4 3 2 1

ประเด็นการประเมิน
1.  ใช้ผลทดสอบการอ่านการเขียนตามแบบ
    ประเมิน และเกณฑ์การประเมินของ
    ส านักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. คร้ังท่ี 2
     

เกณฑ์การพิจารณา ให้ระดับคุณภาพ ดังน้ี
คะแนน 80-100    ได้ระดับ 5  - ยอดเย่ียม
คะแนน 70-79      ได้ระดับ 4  - ดีเลิศ
คะแนน 60-69      ได้ระดับ 3  - ดี
คะแนน 50-59      ได้ระดับ 2 -  ปานกลาง
คะแนน 0-49        ได้ระดับ 1  - ก าลังพัฒนา

เอกสาร หลักฐาน ร่องรอย การปฏิบัติกิจกรรม หรือข้อมูลเชิงประจักษ์
1.  ผลทดสอบการอ่านการเขียนตามแบบประเมิน และเกณฑ์การประเมินของส านักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.  
    คร้ังท่ี 2
2.  บันทึกการอ่านของนักเรียน
3.  สรุปผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน
4.  โล่/ เกียรติบัตร/ รางวัล เก่ียวกับการอ่าน คิด วิเคราะห์ เช่น ประกวดโครงงาน เป็นต้น

แบบประเมินคุณภาพตามมาตรฐานด้านคุณภาพของผู้เรียน

มาตรฐานท่ี 1  ประเด็นพิจารณาท่ี 1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน

เกณฑ์การพิจารณา
1.1 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนได้เหมาะสมตามระดับช้ัน 

จ านวนนักเรียนท่ีได้ระดับ 3 ข้ึนไป
ร้อยละของนักเรียนท่ีได้ระดับ 3 ข้ึนไป

จ านวนนักเรียนแต่ละระดับคุณภาพ

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ... /...  ปีการศึกษา 2564
เล

ขที่ ประเด็นและเกณฑ์การพิจารณาช่ือ - สกุล
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100 100 100
ประเด็นการประเมิน

ความสามารถในรายวิชาภาษาไทยภาพรวม

เกณฑ์การพิจารณา ให้ระดับคุณภาพ ดังน้ี
คะแนน 80-100 ได้ระดับ 5  - ยอดเย่ียม
คะแนน 70-79   ได้ระดับ 4  - ดีเลิศ
คะแนน 60-69   ได้ระดับ 3  - ดี
คะแนน 50-59   ได้ระดับ 2 -  ปานกลาง
คะแนน 0-49     ได้ระดับ 1  - ก าลังพัฒนา

1
2
3
4
5

เอกสาร หลักฐาน ร่องรอย การปฏิบัติกิจกรรม หรือข้อมูลเชิงประจักษ์
1. ผลการสอบวัดผลปลายภาคเรียนรายวิชาภาษาไทยระดับช้ันเรียนและระดับโรงเรียน
2. ผลงาน ช้ินงาน โครงงานของผู้เรียน

ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีได้ระดับคุณภาพ 3 ข้ึนไป

จ านวนนักเรียนท่ีได้ระดับคุณภาพ 
จ านวนนักเรียนท่ีได้ระดับคุณภาพ 

จ านวนนักเรียนท่ีได้ระดับคุณภาพ 3 ข้ึนไป

จ านวนนักเรียนท่ีได้ระดับคุณภาพ 
จ านวนนักเรียนท่ีได้ระดับคุณภาพ 
จ านวนนักเรียนท่ีได้ระดับคุณภาพ 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ... /...  ปีการศึกษา 2564
มาตรฐานท่ี 1  ประเด็นพิจารณาท่ี 1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน
1.2 ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการส่ือสารภาษาไทยเหมาะสมตามระดับช้ัน 

ประเด็นการประเมิน 
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น

ภาคเรียนท่ี 2 ปลายปี
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คุณ
ภา

พ
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พ

แบบประเมินคุณภาพตามมาตรฐานด้านคุณภาพของผู้เรียน
เล

ขที่ ช่ือ - สกุล

ภาคเรียนท่ี 1

ระ
ดับ

คุณ
ภา

พ
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ประเด็นการประเมิน
ความสามารถในรายวิชาภาษาอังกฤษภาพรวม

เกณฑ์การพิจารณา ให้ระดับคุณภาพ ดังน้ี
คะแนน 80-100  ได้ระดับ 5  - ยอดเย่ียม
คะแนน 70-79    ได้ระดับ 4  - ดีเลิศ
คะแนน 60-69    ได้ระดับ 3  - ดี
คะแนน 50-59    ได้ระดับ 2 -  ปานกลาง
คะแนน 0-49      ได้ระดับ 1  - ก าลังพัฒนา

1
2
3
4
5

เอกสาร หลักฐาน ร่องรอย การปฏิบัติกิจกรรม หรือข้อมูลเชิงประจักษ์
1. ผลการสอบวัดผลปลายภาคเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษระดับช้ันเรียนและระดับโรงเรียน
2. ผลงาน ช้ินงาน โครงงานของผู้เรียน

จ านวนนักเรียนท่ีได้ระดับคุณภาพ 3 ข้ึนไป
ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีได้ระดับคุณภาพ 3 ข้ึนไป

จ านวนนักเรียนท่ีได้ระดับคุณภาพ 
จ านวนนักเรียนท่ีได้ระดับคุณภาพ 
จ านวนนักเรียนท่ีได้ระดับคุณภาพ 
จ านวนนักเรียนท่ีได้ระดับคุณภาพ 
จ านวนนักเรียนท่ีได้ระดับคุณภาพ 

แบบประเมินคุณภาพตามมาตรฐานด้านคุณภาพของผู้เรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ... /...  ปีการศึกษา 2564

มาตรฐานท่ี 1  ประเด็นพิจารณาท่ี 1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน
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1.3 ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการส่ือสารภาษาอังกฤษเหมาะสมตามระดับช้ัน 

เล
ขที่ ช่ือ - สกุล

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปลายปี
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ประเด็นการประเมิน
ความสามารถในรายวิชาคณิตศาสตร์ภาพรวม

เกณฑ์การพิจารณา ให้ระดับคุณภาพ ดังน้ี
คะแนน 80-100    ได้ระดับ 5  - ยอดเย่ียม
คะแนน 70-79      ได้ระดับ 4  - ดีเลิศ
คะแนน 60-69      ได้ระดับ 3  - ดี
คะแนน 50-59      ได้ระดับ 2 -  ปานกลาง
คะแนน 0-49        ได้ระดับ 1  - ก าลังพัฒนา

1
2
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5

เอกสาร หลักฐาน ร่องรอย การปฏิบัติกิจกรรม หรือข้อมูลเชิงประจักษ์
1. ผลการสอบวัดผลปลายภาคเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับช้ันเรียนและระดับโรงเรียน
2. ผลงาน ช้ินงาน โครงงานของผู้เรียน

จ านวนนักเรียนท่ีได้ระดับคุณภาพ 3 ข้ึนไป
ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีได้ระดับคุณภาพ 3 ข้ึนไป
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จ านวนนักเรียนท่ีได้ระดับคุณภาพ 
จ านวนนักเรียนท่ีได้ระดับคุณภาพ 
จ านวนนักเรียนท่ีได้ระดับคุณภาพ 
จ านวนนักเรียนท่ีได้ระดับคุณภาพ 

ประเด็นการประเมิน 
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จ านวนนักเรียนท่ีได้ระดับคุณภาพ 

เล
ขที่ ช่ือ - สกุล

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปลายปี

แบบประเมินคุณภาพตามมาตรฐานด้านคุณภาพของผู้เรียน
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มาตรฐานท่ี 1  ประเด็นพิจารณาท่ี 1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน
1.4 ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการคิดค านวณเหมาะสมตามระดับช้ัน 



 
 

คู่มือปฏิบัติการดำเนินงานเพื่อประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนบ้านท่าซุง สพป.อุทัยธาน ีเขต 1 || 102 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานท่ี 1  ประเด็นพิจารณาท่ี 1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน
2. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา

5 4 3 2 1
ประเด็นการประเมิน
1. ความสามารถในการน าเสนอรูปแบบวิธีคิด
2. ความสามารถในการน าเสนอรูปแบบวิธีการแก้ปัญหา
3. ความสามารถในการใช้ภาษาหรือวิธีการอ่ืน ส าหรับ
    การน าเสนอ
เกณฑ์การพิจารณา ให้ระดับคุณภาพ ดังน้ี
5 - สามารถน าเสนอรูปแบบวิธีคิด/ วิธีแก้ปัญหาอย่าง
     น่าสนใจ ชัดเจน โดยการพูด เขียน ด้วยภาษาสุภาพ
     ถูกต้อง หรือใช้วิธีอ่ืนน าเสนอตรงตามวัตถุประสงค์
   - ใช้ส่ือหรือเทคโนโลยีประกอบการน าเสนอท าให้ผู้อ่ืน
     เข้าใจชัดเจน เป็นแบบอย่างท่ีดี ให้ค าช้ีแนะผู้อ่ืนได้
4 - สามารถน าเสนอรูปแบบวิธีคิด/ วิธีแก้ปัญหาอย่าง
     น่าสนใจ โดยการพูด เขียน ด้วยภาษาสุภาพถูกต้อง
     หรือใช้วิธีอ่ืนน าเสนอตรงตามวัตถุประสงค์
   - ใช้ส่ือหรือเทคโนโลยีประกอบการน าเสนอท าให้ผู้อ่ืน
     เข้าใจ
3 - สามารถน าเสนอรูปแบบวิธีคิด/ วิธีแก้ปัญหาอย่าง
     น่าสนใจ โดยการพูด เขียน ด้วยภาษาสุภาพถูกต้อง
     หรือใช้วิธีอ่ืนตามความคิดของตนท าให้ผู้อ่ืนเข้าใจ
   - ใช้ส่ือหรือเทคโนโลยีประกอบการน าเสนออย่าง
     เหมาะสม
2 - สามารถน าเสนอรูปแบบวิธีคิด/ วิธีแก้ปัญหา โดย
     การพูด การเขียน หรือใช้วิธีอ่ืน โดยมีผู้ช้ีแนะ ก ากับ 
   - ใช้ส่ือหรือเทคโนโลยีประกอบการน าเสนออย่าง
     เหมาะสมเพียงเล็กน้อย
1 - ไม่สามารถน าเสนอรูปแบบวิธีคิด/ วิธีแก้ปัญหา     
     โดยการพูด เขียน ให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้
   - ไม่มีการใช้ส่ือหรือเทคโนโลยีประกอบการน าเสนอ

เอกสาร หลักฐาน ร่องรอย การปฏิบัติกิจกรรม หรือข้อมูลเชิงประจักษ์
1. ผลงานจากการศึกษาค้นคว้า เช่น โครงงานต่างๆ รายงาน เรียงความ ผังความคิด เป็นต้น  
2. การน าเสนอรูปแบบอ่ืน เช่น การเล่นบทบาทสมมุติ ละคร เป็นต้น
3. สรุปผลการประเมินความสามารถการน าเสนอความรู้ท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้า
4. โล่/ เกียรติบัตร/ รางวัล เก่ียวกับการใช้ส่ือ/ เทคโนโลยีน าเสนอความรู้ ความคิด ของนักเรียน

แบบประเมินคุณภาพตามมาตรฐานด้านคุณภาพของผู้เรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ... /...  ปีการศึกษา 2564

ประเด็นและเกณฑ์การพิจารณาเลข
ที่

ช่ือ - สกุล
เกณฑ์การพิจารณา

ร้อยละของนักเรียนท่ีได้ระดับ 3 ข้ึนไป

จ านวนนักเรียนแต่ละระดับคุณภาพ
จ านวนนักเรียนท่ีได้ระดับ 3 ข้ึนไป
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มาตรฐานท่ี 1  ประเด็นพิจารณาท่ี 1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน

5 4 3 2 1
ประเด็นการประเมิน
1. ความเข้าใจในระบบและวิธีการค้นหาข้อมูลจาก
   แหล่งเรียนรู้ต่างๆ
2. การสืบค้นหาความรู้และส่ือสารระหว่างบุคคล
3. การน าเสนอผลงานหรือสร้างผลงาน

เกณฑ์การพิจารณา ให้ระดับคุณภาพ ดังน้ี
5 - รู้ เข้าใจในการค้นหาข้อมูลความรู้อย่างคล่องแคล่ว
      ตรงตามวัตถุประสงค์อย่างครบถ้วน
    - ส่ือสารระหว่างบุคคลได้อย่างถูกต้องคล่องแคล่ว ม่ันใจ
    - น าเสนอผลงานได้สอดคล้องกับ
      เน้ือหา น่าสนใจ เป็นแบบอย่างท่ีดี ช้ีแนะผู้อ่ืนได้
4 - รู้ เข้าใจในการค้นหาข้อมูลความรู้อย่างคล่องแคล่ว
      ตรงตามวัตถุประสงค์
    - ส่ือสารระหว่างบุคคลได้อย่างถูกต้องคล่องแคล่ว
    - น าเสนอผลงานได้สอดคล้องกับ
      เน้ือหา น่าสนใจ และสามารถช้ีแนะผู้อ่ืนได้
3   - รู้ เข้าใจ ในการค้นหาข้อมูลได้ตามวัตถุประสงค์
     - ติดต่อส่ือสารระหว่างบุคคลได้
     - น าเสนอผลงานได้
2   - รู้ เข้าใจ ในการค้นหาข้อมูลได้น้อย
    - ติดต่อส่ือสารระหว่างบุคคลได้
    - น าเสนอผลงาน โดยมีผู้คอยช้ีแนะ ก ากับ
1 - ไม่มีความรู้ ความเข้าใจ หาข้อมูล 
      หรือ
    - ไม่สามารถติดต่อส่ือสารระหว่างบุคคลได้ หรือ
    - ไม่สามารถน าเสนอผลงาน ขาดความสอดคล้องกับ
     แต่ขาดความสอดคล้องกับ เน้ือหา ไม่น่าสนใจ

เอกสาร หลักฐาน ร่องรอย การปฏิบัติกิจกรรม หรือข้อมูลเชิงประจักษ์
1. แบบสรุปผลประเมินความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ 
2. ผลงานท่ีเกิดจากการสร้างนวัตกรรมด้วยตนเองหรือท างานเป็นทีม สร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ แนวความคิด 
   โครงการ โครงงาน ช้ินงาน ผลผลิต
3. โล่/ เกียรติบัตร/ รางวัล เก่ียวกับการสร้างสรรค์ผลงานด้านต่างๆ

ร้อยละของนักเรียนท่ีได้ระดับ 3 ข้ึนไป

แบบประเมินคุณภาพตามมาตรฐานด้านคุณภาพของผู้เรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ... /...  ปีการศึกษา 2564

จ านวนนักเรียนแต่ละระดับคุณภาพ
จ านวนนักเรียนท่ีได้ระดับ 3 ข้ึนไป

เล
ขที่ ช่ือ - สกุล

เกณฑ์การพิจารณา
ประเด็นและเกณฑ์การพิจารณา

3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม สามารถรวบรวมความรู้ได้ด้วยตนเองและท างานเป็นทีม สร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ

    อาจเป็นแนวคิด  โครงงานช้ินงาน  ผลผลิต
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มาตรฐานท่ี 1  ประเด็นพิจารณาท่ี 1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน

5 4 3 2 1
ประเด็นการประเมิน
1. ความสามารถในการสืบค้นข้อมูล โดยใช้ระบบสารสนเทศ
2. ความสามารถในการน าเสนอข้อมูล  โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ข้ันพ้ืนฐาน
3. ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลสารสนเทศท่ีน่าเช่ือถือ
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เข้าใจสิทธิและ 
หน้าท่ีของตน เคารพในสิทธิของผู้อ่ืน  แจ้งผู้ท่ีเก่ียวข้อง
เม่ือพบข้อมูลหรือบุคคลท่ีไม่เหมาะสม

เกณฑ์การพิจารณา ให้ระดับคุณภาพ ดังน้ี
5 - รู้ เข้าใจในการค้นหาข้อมูลความรู้อย่างคล่องแคล่ว
      ตรงตามวัตถุประสงค์อย่างครบถ้วน
    - ส่ือสารและน าเสนอระหว่างบุคคลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
      สอดคล้องกับเน้ือหา และเป็นแบบอย่างท่ีดี ช้ีแนะผู้อ่ืนได้
    - ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เข้าใจสิทธิและ 
      หน้าท่ีของตน เคารพในสิทธิของผู้อ่ืน  แจ้งผู้ท่ีเก่ียวข้อง
      เม่ือพบข้อมูลหรือบุคคลท่ีไม่เหมาะสม
4 - รู้ เข้าใจในการค้นหาข้อมูลความรู้อย่างคล่องแคล่ว
      ตรงตามวัตถุประสงค์
    - ส่ือสารระหว่างบุคคลได้อย่างถูกต้องคล่องแคล่ว
    - ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เข้าใจสิทธิและ 
      หน้าท่ีของตน เคารพในสิทธิของผู้อ่ืน  
3   - รู้ เข้าใจ ในการค้นหาข้อมูลได้ตามวัตถุประสงค์
     - ติดต่อส่ือสารระหว่างบุคคลได้
     - น าเสนอผลงานได้
2   - รู้ เข้าใจ ในการค้นหาข้อมูลได้น้อย
     - ติดต่อส่ือสารระหว่างบุคคลได้
     - น าเสนอผลงาน โดยมีผู้คอยช้ีแนะ ก ากับ
1   - ไม่มีความรู้ ความเข้าใจ หาข้อมูล  หรือ
     - ไม่สามารถติดต่อส่ือสารระหว่างบุคคลได้ หรือ
     - ไม่สามารถน าเสนอผลงาน ขาดความสอดคล้องกับ
       แต่ขาดความสอดคล้องกับ เน้ือหา ไม่น่าสนใจ
     - ไม่สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย  
      เข้าใจสิทธิและหน้าท่ีของตน เคารพในสิทธิของผู้อ่ืน  

เอกสาร หลักฐาน ร่องรอย การปฏิบัติกิจกรรม หรือข้อมูลเชิงประจักษ์

1. ผลงานท่ีเกิดจากการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ สร้างผลงานเป็นโครงการ โครงงาน ช้ินงาน ผลผลิตอ่ืนๆ

2. โล่/ เกียรติบัตร/ รางวัล เก่ียวกับการการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศสร้างผลงานต่างๆ

จ านวนนักเรียนแต่ละระดับคุณภาพ

จ านวนนักเรียนท่ีได้ระดับ 3 ข้ึนไป

ร้อยละของนักเรียนท่ีได้ระดับ 3 ข้ึนไป

เล
ขที่ ช่ือ - สกุล

เกณฑ์การพิจารณา
ประเด็นและเกณฑ์การพิจารณา

แบบประเมินคุณภาพตามมาตรฐานด้านคุณภาพของผู้เรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ... /...  ปีการศึกษา 2564

4.  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม
     ในด้านการเรียนรู้  การส่ือสาร  การท างานอย่างสร้างสรรค์  และมีคุณธรรม
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แบบประเมินคุณภาพตามมาตรฐานด้านคุณภาพของผู้เรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ... /...  ปีการศึกษา 2564 

มาตรฐานที่ 1  ประเด็นพิจารณาที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
5.1  ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและทักษะต่างๆตามหลักสูตรสถานศึกษา 
                    

สาระการเรียนรู้ 
จำนวน

นักเรียนใน
ชั้น 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนแต่ละระดับ 
(คน) 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

ภาษาไทย                   
คณิตศาสตร์                   
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                   
สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม                   
ประวัติศาสตร์                   
สุขศึกษาและพลศึกษา                   
ศิลปะ                   
การงานอาชีพ                   
ภาษาอังกฤษ                   
หน้าที่พลเมือง                   

จำนวนนักเรียน                   
จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนระดบั 2 ขึ้นไป         
ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 2 ขึ้นไป        

 
 

        

เอกสาร หลักฐาน ร่องรอย การปฏิบัติกิจกรรม หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ 
ได้แก่       

1. รายงานผลการทดสอบของสถานศึกษารายกลุ่มสาระการเรียนรู้/รายชั้น 

2. ข้อมูลสารสนเทศผลสัมฤทธิ์ของสถานศึกษา         
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แบบประเมินคุณภาพตามมาตรฐานด้านคุณภาพของผู้เรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ... /...  ปีการศึกษา 2564 

มาตรฐานที่ 1  ประเด็นพิจารณาที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
5.2 ผลการสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)  
      ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

เลขที่ ชื่อ - สกุล 
ความสามารถด้าน เฉลี่ยรวม 

ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ ความสามารถ 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ     ทั้งสองด้าน 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

จำนวนนักเรียนที่มีค่าคะแนนสูง
กว่าระดับประเทศ 

      

ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีค่า
คะแนนสูงกว่าระดับประเทศ     

  

หมายเหตุ 
1. นักเรียนที่ได้คะแนนต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศใช้ตัวเลขสีแดง 

 
        2. ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีค่าคะแนนสูงกว่าระดับประเทศ (ช่องสีเหลือง) = 
จำนวนนักเรียนที่มีค่าคะแนนสูงกว่าระดับประเทศแต่ละด้าน(ช่องสีชมพู) คูณด้วย 100 แล้ว
หารด้วยจำนวนนักเรียนในชั้นที่สอบNT  
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มาตรฐานท่ี 1  ประเด็นพิจารณาท่ี 1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน

เฉล่ียรวม

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ทุกกลุ่มสาระ

การเรียนรู้

หมายเหตุ 1. นักเรียนท่ีได้คะแนนต่ ากว่าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศใช้ตัวเลขสีแดง
2. ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีมีค่าคะแนนสูงกว่าระดับประเทศ  (ช่องสีเหลือง) = จ านวนนักเรียนท่ีมี
   ค่าคะแนนสูงกว่าระดับประเทศแต่ละสาระการเรียนรู้(ช่องสีชมพู) คูณด้วย 100 แล้วหารด้วยจ านวนนักเรียน
   ท่ีสอบ O - NET

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ... /...  ปีการศึกษา 2564
แบบประเมินคุณภาพตามมาตรฐานด้านคุณภาพของผู้เรียน

จ านวนนักเรียนท่ีมีค่าคะแนนสูงกว่าระดับประเทศ
ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีมีค่าคะแนนสูงกว่าระดับประเทศ

5.2 ค่าเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติ  O - NET ของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6
กลุ่มสาระการเรียนรู้เลขท่ี ช่ือ - สกุล

คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ
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5 4 3 2 1
ประเด็นการประเมิน
1. ความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริต
2. การบอกแหล่งข้อมูลเก่ียวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ
3. การแสวงหาความรู้เก่ียวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ
4. ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ
5. การแนะน าอาชีพสุจริตท่ีตนเองสนใจให้ผู้อ่ืนเห็น
    ประโยชน์และคุณค่า
เกณฑ์การพิจารณา ให้ระดับคุณภาพ ดังน้ี
5- แสดงความรู้สึกท่ีดียึดม่ันในแนวทางประกอบอาชีพสุจริต
  - บอกแหล่งข้อมูลอาชีพท่ีตนเองสนใจได้หลากหลาย
  - ศึกษา แสวงหาความรู้ในอาชีพท่ีตนเองสนใจเป็นประจ า
  - ชักชวน น าเสนออาชีพสุจริตท่ีตนเองสนใจเพ่ือให้ผู้อ่ืน
   เห็นประโยชน์ คุณค่า ความส าคัญของอาชีพสุจริตท่ีสนใจ
  - เข้าร่วมกิจกรรมอาชีพท่ีตนเองสนใจเม่ือมีโอกาสทุกคร้ัง
4 - แสดงความรู้สึกท่ีดียึดม่ันในแนวทางประกอบอาชีพสุจริต
  - บอกแหล่งข้อมูลอาชีพท่ีตนเองสนใจได้
  - ศึกษา แสวงหาความรู้ในอาชีพท่ีตนเองสนใจ
  - ชักชวน น าเสนออาชีพสุจริตท่ีตนเองสนใจเพ่ือให้ผู้อ่ืน
   เห็นประโยชน์ คุณค่า ความส าคัญของอาชีพสุจริตท่ีสนใจ
  - เข้าร่วมกิจกรรมอาชีพท่ีตนเองสนใจเป็นบางคร้ัง
3 - แสดงความรู้สึกท่ีดียึดม่ันในแนวทางประกอบอาชีพสุจริต
  - บอกแหล่งข้อมูลอาชีพท่ีตนเองสนใจได้
  - ศึกษา แสวงหาความรู้ในอาชีพท่ีตนเองสนใจ
  - เข้าร่วมกิจกรรมอาชีพท่ีตนสนใจตามท่ีสถานศึกษาก าหนด
2 - แสดงความรู้สึกท่ีดียึดม่ันในแนวทางประกอบอาชีพสุจริต
   - บอกแหล่งข้อมูลอาชีพท่ีตนเองสนใจโดยมีผู้ช้ีแนะ
   - เข้าร่วมกิจกรรมอาชีพท่ีตนเองสนใจตามท่ีสถานศึกษา
     ก าหนดโดยมีผู้ช้ีแนะ ก ากับ ควบคุม
1 - แสดงความรู้สึกดีต่ออาชีพสุจริต แต่ไม่มีความจริงใจ หรือ
   - ไม่สามารถแสวงหาความรู้ในอาชีพท่ีตนเองสนใจ หรือ
   - ไม่เข้าร่วมกิจกรรมอาชีพสุจริตท่ีตนเองสนใจ

เอกสาร หลักฐาน ร่องรอย การปฏิบัติกิจกรรม หรือข้อมูลเชิงประจักษ์
1. ผลงานของนักเรียนรายบุคคล และรายกลุ่ม
2. บันทึก/ สรุปผลการประเมินพฤติกรรมการร่วมกิจกรรมเก่ียวกับอาชีพ
3. แฟ้มสะสมผลงานของนักเรียน/ ภาพถ่ายการเข้าร่วมกิจกรรมเก่ียวกับอาชีพสุจริตท่ีสนใจ
4. รายงานโครงการกลุ่มสาระการงานอาชีพ

ร้อยละของนักเรียนท่ีได้ระดับ 3 ข้ึนไป
จ านวนนักเรียนท่ีได้ระดับ 3 ข้ึนไป
จ านวนนักเรียนแต่ละระดับคุณภาพ

มาตรฐานท่ี 1  ประเด็นพิจารณาท่ี 1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน
6. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน  และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ

เล
ขที่ ช่ือ - สกุล

เกณฑ์การพิจารณา
ประเด็นและเกณฑ์การพิจารณา

แบบประเมินคุณภาพตามมาตรฐานด้านคุณภาพของผู้เรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ... /...  ปีการศึกษา 2564
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ท้ังหมดใน
ช้ัน

ได้ระดับ
คุณภาพ 3

 ข้ึนไป

1 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ

1.1  ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนได้เหมาะสมตามระดับช้ัน 
1.2  ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการส่ือสารภาษาไทยเหมาะสมตามระดับช้ัน
1.3  ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการส่ือสารภาษาอังกฤษเหมาะสมตามระดับช้ัน
1.4  ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการคิดค านวณเหมาะสมตามระดับช้ัน

2 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา

3 ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม รวบรวมความรู้ได้ท้ังด้วยตัวเองและ
การท างานเป็นทีมเช่ือมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์ 
ส่ิงใหม่ๆ  อาจเป็นแนวความคิดโครงการ  โครงงาน ช้ินงาน ผลผลิต

4 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการพัฒนา
ตนเองและสังคมในการเรียนรู้ การส่ือสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม

5 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิตามหลักสูตรสถานศึกษา
5.1  ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและทักษะต่างๆตามหลักสูตรสถานศึกษา
5.2  ค่าเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน

6 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ

            ครูประจ าช้ัน ป. .... /....

รวมข้อ 5

รวมท้ังส้ิน

                  ลงช่ือ .......................................................  ผู้ประเมิน
            (...................................................)

แบบสรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานด้านคุณภาพของผู้เรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ... /...  ปีการศึกษา 2564

มาตรฐานท่ี 1  ประเด็นพิจารณาท่ี 1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน

ข้อ ประเด็นพิจารณา

    จ านวนนักเรียน     
(คน)

ร้อยละ
ของ

นักเรียนท่ี
ได้ระดับ 3

 ข้ึนไป

รวมข้อ 1
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5 4 3 2 1
ประเด็นการประเมิน คือ ค่านิยมอันพึงประสงค์
8 ประการ ได้แก่
1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  2) ซ่ือสัตย์สุจริต 
3) มีวินัย                     4) ใฝ่เรียนรู้ 
5) อยู่อย่างพอเพียง         6) มุ่งม่ันในการท างาน
7) รักความเป็นไทย         8) มีจิตสาธารณะ
 
เกณฑ์การพิจารณา ให้ระดับคุณภาพ ดังน้ี
5 - แสดงออกถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
      หลักสูตรแกนกลางฯ ครบ 8 ประการ    
    - มีลักษณะบางประการท่ีโดดเด่นจนเป็นลักษณะ
      เฉพาะตน เป็นแบบอย่าง จนได้รับการยอมรับ
      จากบุคคล หรือหน่วยงานท้ังภายในและภายนอก
      สถานศึกษา 
4 - แสดงออกถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
      หลักสูตรแกนกลางฯ ครบ 8 ประการ    
    - มีลักษณะบางประการท่ีโดดเด่น จนได้รับการ
      ยอมรับจากเพ่ือน ครูอาจารย์ภายในสถานศึกษา 
3 - แสดงออกถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
     หลักสูตรแกนกลางฯ ครบ 8 ประการ  โดยปฏิบัติ
     ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด  
2 - แสดงออกถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
     หลักสูตรแกนกลางฯไม่ครบ 8 ประการ ตามเกณฑ์
     ท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยมี 1 – 2 คุณลักษณะ
     ต้องได้รับการช้ีแนะ ก ากับ ควบคุมอย่างต่อเน่ือง
1 - แสดงออกถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
     หลักสูตรแกนกลางฯไม่ครบ 8 ประการ ตามเกณฑ์
     ท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยมีมากกว่า 2 คุณลักษณะ
     ท่ีต้องได้รับการช้ีแนะ ก ากับ ควบคุมอย่างต่อเน่ือง

เอกสาร หลักฐาน ร่องรอย การปฏิบัติกิจกรรม หรือข้อมูลเชิงประจักษ์
1. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ของนักเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
2. บันทึกการบ าเพ็ญประโยชน์ / จิตสาธารณะ/ สมุดบันทึกความดีของนักเรียน
3. โล่ รางวัล เกียรติบัตร ของนักเรียน / โรงเรียน เก่ียวการท าคุณธรรมความดี
4. ภาพถ่ายการบ าเพ็ญประโยชน์/ การแสดงจิตสาธารณะต่างๆ

จ านวนนักเรียนแต่ละระดับคุณภาพ

จ านวนนักเรียนท่ีได้ระดับคุณภาพ 3 ข้ึนไป

ร้อยละของนักเรียนท่ีได้ระดับคุณภาพ 3 ข้ึนไป

แบบประเมินคุณภาพตามมาตรฐานด้านคุณภาพของผู้เรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ... / ...  ปีการศึกษา 2564

มาตรฐานท่ี 1 ประเด็นพิจารณาท่ี 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
1. ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคม และจิตส านึก ตามค่านิยมอันพึงประสงค์ 8 ประการ

เล
ขที่ ช่ือ - สกุล

เกณฑ์การพิจารณา
ประเด็นและเกณฑ์การพิจารณา

   ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด
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     ได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน

5 4 3 2 1
ประเด็นการประเมิน คือ
1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2) รักความเป็นไทย 

     
เกณฑ์การพิจารณา ให้ระดับคุณภาพ ดังน้ี
5  - แสดงออกถึงความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
      และแสดงถึงรักความเป็นไทย 
    - มีลักษณะบางประการท่ีโดดเด่นจนเป็นลักษณะ
      เฉพาะตน เป็นแบบอย่าง จนได้รับการยอมรับ
      จากบุคคล หรือหน่วยงานท้ังภายในและภายนอก
      สถานศึกษา 
4  - แสดงออกถึงความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
      และแสดงถึงรักความเป็นไทย       
    - มีลักษณะบางประการท่ีโดดเด่น จนได้รับการ
      ยอมรับจากเพ่ือน ครูอาจารย์ภายในสถานศึกษา 
3  - แสดงออกถึงความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
      และแสดงถึงรักความเป็นไทยไม่ครบ 2 ประการ
      ท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยมี 1 – 2 คุณลักษณะ
      ต้องได้รับการช้ีแนะ ก ากับ ควบคุมอย่างต่อเน่ือง
2  - แสดงออกถึงความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
      และแสดงถึงรักความเป็นไทยไม่ครบ 2 ประการ 
      โดยมีมากกว่า 2 คุณลักษณะท่ีต้องได้รับการช้ีแนะ
      ก ากับ ควบคุมอย่างต่อเน่ือง
1  - แสดงออกถึงความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
      และแสดงถึงรักความเป็นไทยเพียง 1 ประการ
      โดยต้องได้รับการช้ีแนะ ก ากับ ควบคุมอย่างต่อเน่ือง

เอกสาร หลักฐาน ร่องรอย การปฏิบัติกิจกรรม หรือข้อมูลเชิงประจักษ์
1. บันทึกการบ าเพ็ญประโยชน์ / จิตสาธารณะ/ สมุดบันทึกความดีของนักเรียน
2. โล่ รางวัล เกียรติบัตร ของนักเรียน / โรงเรียน เก่ียวการท าคุณธรรมความดี
3. ภาพถ่ายการบ าเพ็ญประโยชน์/ การแสดงจิตสาธารณะต่างๆ/ การเข้าร่วมกิจกรรมในวันส าคัญต่างๆ 

จ านวนนักเรียนท่ีได้ระดับคุณภาพ 3 ข้ึนไป

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ... / ...  ปีการศึกษา 2564

ช่ือ - สกุล

ร้อยละของนักเรียนท่ีได้ระดับคุณภาพ 3 ข้ึนไป

จ านวนนักเรียนแต่ละระดับคุณภาพ

แบบประเมินคุณภาพตามมาตรฐานด้านคุณภาพของผู้เรียน

มาตรฐานท่ี 1 ประเด็นพิจารณาท่ี 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
2.1 ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถ่ินในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเก่ียวกับภูมิปัญญาไทยและแสดงออก

เล
ขที่ เกณฑ์การพิจารณา

ประเด็นและเกณฑ์การพิจารณา



 
 

คู่มือปฏิบัติการดำเนินงานเพื่อประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนบ้านท่าซุง สพป.อุทัยธาน ีเขต 1 || 112 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม

5 4 3 2 1
ประเด็นการประเมิน
1. การตระหนัก รู้คุณค่าของส่ิงแวดล้อม
2. การร่วมอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อมท้ังในโรงเรียน
    และนอกโรงเรียน

เกณฑ์การพิจารณา ให้ระดับคุณภาพ ดังน้ี
5 - รู้คุณค่าส่ิงแวดล้อม วิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดจาก
     การปฏิบัติและไม่ปฏิบัติในการดูแลรักษาทรัพยากร
     เห็นประโยชน์และผลกระทบของส่ิงแวดล้อม
   - เข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม 
     บ ารุงรักษาสาธารณสมบัติด้วยความเต็มใจ เป็น
     แบบอย่างท่ีดีจนได้รับการยอมรับ แนะน า ชักชวน
     เพ่ือนร่วมรณรงค์เพ่ือท ากิจกรรมพัฒนาส่ิงแวดล้อม
4 - รู้คุณค่าส่ิงแวดล้อม วิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดจาก
     การปฏิบัติและไม่ปฏิบัติในการดูแลรักษาทรัพยากร
      เห็นประโยชน์และผลกระทบของส่ิงแวดล้อม
   -  เข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม 
     บ ารุงรักษาสาธารณสมบัติด้วยความเต็มใจ ชักชวน
     เพ่ือนร่วมรณรงค์เพ่ือท ากิจกรรมพัฒนาส่ิงแวดล้อม
3 - รู้คุณค่าส่ิงแวดล้อม วิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดจาก
     การปฏิบัติและไม่ปฏิบัติในการดูแลรักษาทรัพยากร
     เห็นประโยชน์และผลกระทบของส่ิงแวดล้อม
   - เข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม 
     บ ารุงรักษาสาธารณสมบัติด้วยความเต็มใจ 
2 - รู้คุณค่าส่ิงแวดล้อม วิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดจาก
     การปฏิบัติและไม่ปฏิบัติในการดูแลรักษาทรัพยากร
     โดยต้องมีผู้ช้ีแนะ ควบคุม ก ากับ
   - ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม โดย
     โดยต้องมีผู้ช้ีแนะ ควบคุม ก ากับ
1 - ไม่รู้คุณค่าส่ิงแวดล้อม ขาดการวิเคราะห์ผลกระทบ
     ท่ีเกิดจากการปฏิบัติและไม่ปฏิบัติในการดูแลรักษา
     ทรัพยากร  หรือ
   - ไม่ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม 
     ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด

เอกสาร หลักฐาน ร่องรอย การปฏิบัติกิจกรรม หรือข้อมูลเชิงประจักษ์
1. โครงการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
2. สรุปผลการปฏิบัติโครงการ
3. สมุดบันทึกจิตสาธารณะ
4. ภาพถ่ายการร่วมโครงการ / กิจกรรม

ช่ือ - สกุล

แบบประเมินคุณภาพตามมาตรฐานด้านคุณภาพของผู้เรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ... / ...  ปีการศึกษา 2564

มาตรฐานท่ี 1 ประเด็นพิจารณาท่ี 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน

เล
ขที่ ประเด็นและเกณฑ์การพิจารณา

เกณฑ์การพิจารณา

จ านวนนักเรียนแต่ละระดับคุณภาพ
จ านวนนักเรียนท่ีได้ระดับคุณภาพ 3 ข้ึนไป
ร้อยละของนักเรียนท่ีได้ระดับคุณภาพ 3 ข้ึนไป
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5 4 3 2 1
ประเด็นการประเมิน
1. การแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพและรับฟังความ  
    คิดเห็นของผู้อ่ืนด้วยความเข้าใจ 
2. การแสดงมารยาทท่ีเหมาะสมตามวัฒนธรรม
3. การเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง
4. การปรับตัว/ร่วมวัฒนธรรมตามบริบทสังคม

เกณฑ์การพิจารณา ให้ระดับคุณภาพ ดังน้ี
5 - ฟังและแสดงความคิดเห็น อย่างสุภาพและเข้าใจผู้อ่ืน
   - แสดงมารยาทท่ีเหมาะสมให้เกียรติซ่ึงกันและกัน
   - เห็นประโยชน์การมีวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย
   - ร่วมกิจกรรมวัฒนธรรมอย่างเต็มใจ เป็นแบบอย่างท่ีดี
4 - ฟังและแสดงความคิดเห็น อย่างสุภาพและเข้าใจผู้อ่ืน
   - แสดงมารยาทท่ีเหมาะสมให้เกียรติซ่ึงกันและกัน
   - เห็นประโยชน์การมีวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย
   - ร่วมกิจกรรมวัฒนธรรมอย่างเต็มใจ 
3 - ฟังและแสดงความคิดเห็น อย่างสุภาพและเข้าใจผู้อ่ืน
   - แสดงมารยาทท่ีเหมาะสมให้เกียรติซ่ึงกันและกัน
   - เห็นประโยชน์การมีวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย
2 - ฟังและแสดงความคิดเห็น อย่างสุภาพและเข้าใจผู้อ่ืน
     เป็นบางคร้ัง
   - แสดงมารยาทท่ีเหมาะสมให้เกียรติซ่ึงกันและกัน
   - เห็นคุณค่าและร่วมกิจกรรมวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง
     เม่ือจ าเป็น
1 - ไม่สามารถแสดงความคิดเห็น อย่างสุภาพและ
     ไม่รับฟังผู้อ่ืนอย่างเข้าใจ หรือ
   - แสดงมารยาทไม่เหมาะสม ไม่ให้เกียรติซ่ึงกันและกัน
     หรือ
   - ไม่เห็นคุณค่าวัฒนธรรมท่ีแตกต่างและไม่ร่วมกิจกรรม
     ท่ีแตกต่างทางวัฒนธรรม

เอกสาร หลักฐาน ร่องรอย การปฏิบัติกิจกรรม หรือข้อมูลเชิงประจักษ์
1. แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียนในการร่วมกิจกรรมของนักเรียน/ แบบสรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรม
2. บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน
3. โล่ เกียรติบัตร ของนักเรียน / โรงเรียน เก่ียวกับการเข้าร่วมกิจกรรม
4. ภาพถ่ายการร่วมกิจกรรม

จ านวนนักเรียนแต่ละระดับคุณภาพ
จ านวนนักเรียนท่ีได้ระดับคุณภาพ 3 ข้ึนไป
ร้อยละของนักเรียนท่ีได้ระดับคุณภาพ 3 ข้ึนไป

แบบประเมินคุณภาพตามมาตรฐานด้านคุณภาพของผู้เรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ... / ...  ปีการศึกษา 2564

มาตรฐานท่ี 1 ประเด็นพิจารณาท่ี 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
3. ผู้เรียนยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย และมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี

เล
ขที่ ประเด็นและเกณฑ์การพิจารณา

เกณฑ์การพิจารณา
ช่ือ - สกุล
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5 4 3 2 1
ประเด็นการพิจารณา
1. การมีสุขภาพแข็งแรง การแต่งกายสะอาดเรียบร้อย
    เคร่ืองแต่งกายและเคร่ืองใช้ส่วนตัวสะอาด
2. การปฏิบัติตามสุขบัญญัติ 10 ประการ
3. การเข้าร่วมกิจกรรมออกก าลังกาย การร่วม
    เผยแพร่และการรณรงค์เก่ียวกับการดูแลสุขภาพ

เกณฑ์การพิจารณา ให้ระดับคุณภาพ ดังน้ี
5.  - แข็งแรง แต่งกายเรียบร้อย เคร่ืองใช้สะอาด
    - ปฏิบัติตามสุขบัญญัติ 10 ประการครบถ้วน
    - ร่วมกิจกรรมออกก าลังกายมากกว่า 3 รายการ 
      ปฏิบัติตนจนเป็นนิสัยและเป็นแบบอย่างท่ีดี
4.  - แข็งแรง แต่งกายเรียบร้อย เคร่ืองใช้สะอาด
    - ปฏิบัติตามสุขบัญญัติ 10 ประการครบถ้วน
    - ร่วมกิจกรรมออกก าลังกาย 2 - 3 รายการ 
      ปฏิบัติตนจนเป็นนิสัยและเป็นแบบอย่างท่ีดี
3.  - แข็งแรง แต่งกายเรียบร้อย เคร่ืองใช้สะอาด
    - ร่วมรณรงค์กับหน่วยงานนอก 2 - 3 คร้ัง      
    - ปฏิบัติตามสุขบัญญัติ 10 ประการครบถ้วน
    - ร่วมกิจกรรมออกก าลังกายอย่างน้อย 1 รายการ 
      และปฏิบัติตนจนเป็นนิสัย
2.  - แข็งแรง แต่งกายเรียบร้อย เคร่ืองใช้สะอาด
    - ปฏิบัติตามสุขบัญญัติ 10 ประการไม่ครบถ้วน
    - ร่วมกิจกรรมออกก าลังกายอย่างน้อย 1 รายการ 
      และปฏิบัติตนจนเป็นนิสัยแต่ต้องมีผู้ช้ีแนะ
1.  - แข็งแรง แต่งกายเรียบร้อย เคร่ืองใช้ไม่สะอาด
    - ปฏิบัติตามสุขบัญญัติ ไม่ครบ 5 ข้อข้ึนไป หรือ
    - ไม่เข้าร่วมกิจกรรมออกก าลังกาย หรือ

เอกสาร หลักฐาน ร่องรอย การปฏิบัติกิจกรรม หรือข้อมูลเชิงประจักษ์
1. ข้อมูลด้านสุขภาพ/ สถิติการเจ็บป่วย/ การใช้ห้องพยาบาล/ สถิติการมาเรียน
2. โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

3. โล่ เกียรติบัตร รางวัลของนักเรียน  โรงเรียนด้านกีฬา

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ... / ...  ปีการศึกษา 2564

ช่ือ - สกุล

3. ภาพถ่ายการเข้าร่วมออกก าลังกาย/ การปฏิบัติตามสุขบัญญัติ 10 ประการ

เกณฑ์การพิจารณา

แบบประเมินคุณภาพตามมาตรฐานด้านคุณภาพของผู้เรียน

มาตรฐานท่ี 1 ประเด็นพิจารณาท่ี 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
4.1  ผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง

เล
ขที่ ประเด็นและเกณฑ์การพิจารณา

จ านวนนักเรียนท่ีได้ระดับคุณภาพ 3 ข้ึนไป
ร้อยละของนักเรียนท่ีได้ระดับคุณภาพ 3 ข้ึนไป

จ านวนนักเรียนแต่ละระดับคุณภาพ
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มาตรฐานท่ี 1 ประเด็นพิจารณาท่ี 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน

5 4 3 2 1
ประเด็นการพิจารณา
1. การรู้จักตนเอง ภูมิใจในตนเอง พัฒนาและปรับปรุง
    ตนเอง 
2. การมีความม่ันคงทางอารมณ์ และม่ันใจในตนเอง
3. การกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

เกณฑ์การพิจารณา ให้ระดับคุณภาพ ดังน้ี
5. - รู้จักและเข้าใจตนเอง มีความภาคภูมิใจในตนเอง 
      พัฒนาและปรับปรุงตนเองสม่ าเสมอ 
    - มีความม่ันคงทางอารมณ์ กล้าแสดงออกอย่าง
      ถูกต้อง เหมาะสมกับเพศ วัย ตามบทบาทหน้าท่ี
      ให้ค าปรึกษาผู้อ่ืนได้ เป็นตัวอย่างท่ีดีแก่ผู้อ่ืน
4. - รู้จักและเข้าใจตนเอง มีความภาคภูมิใจในตนเอง 
      พัฒนาและปรับปรุงตนเองสม่ าเสมอ 
    - มีความม่ันคงทางอารมณ์ กล้าแสดงออกอย่าง
      ถูกต้อง เหมาะสมกับเพศ วัย ตามบทบาทหน้าท่ี
      ให้ค าปรึกษาผู้อ่ืนได้ 
3. - รู้จักและเข้าใจตนเอง มีความภาคภูมิใจในตนเอง 
      พัฒนาและปรับปรุงตนเองสม่ าเสมอ 
    - มีความม่ันคงทางอารมณ์ กล้าแสดงออกอย่าง
      ถูกต้อง เหมาะสมกับเพศ วัย ตามบทบาทหน้าท่ี
2. - รู้จักและเข้าใจตนเอง มีความภาคภูมิใจในตนเอง 
      พัฒนาและปรับปรุงตนเอง โดยมีผู้ก ากับ ควบคุม
    - มีความม่ันคงทางอารมณ์ กล้าแสดงออกอย่าง
      ถูกต้อง เหมาะสมกับเพศ วัย ตามบทบาทหน้าท่ี
      โดยมีผู้ช้ีแนะก ากับ ควบคุม
1. - ไม่รู้จักและเข้าใจตนเอง ขาดความภาคภูมิใจใน
      ตนเอง และไม่พัฒนาและปรับปรุงตนเอง หรือ
    - ไม่มีความม่ันคงทางอารมณ์ และไม่กล้าแสดงออก
      ท่ีเหมาะสมกับเพศ วัย ตามบทบาทหน้าท่ี

เอกสาร หลักฐาน ร่องรอย การปฏิบัติกิจกรรม หรือข้อมูลเชิงประจักษ์
1. ข้อมูลนักเรียนพ้ืนฐาน/ สมุดรายงานประจ าตัวนักเรียน
2. แบบสรุปผลการประเมิน SDQ
3. สมุดบันทึกจิตสาธารณะ
4. ภาพถ่ายการร่วมกิจกรรมต่างๆ 

แบบประเมินคุณภาพตามมาตรฐานด้านคุณภาพของผู้เรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ... / ...  ปีการศึกษา 2564

4.2 ผู้เรียนสามารถจัดการอารมณ์ของตนได้อย่างเหมาะสม

เล
ขที่ ช่ือ - สกุล

เกณฑ์การพิจารณา
ประเด็นและเกณฑ์การพิจารณา

จ านวนนักเรียนแต่ละระดับคุณภาพ
จ านวนนักเรียนท่ีได้ระดับคุณภาพ 3 ข้ึนไป
ร้อยละของนักเรียนท่ีได้ระดับคุณภาพ 3 ข้ึนไป
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มาตรฐานท่ี 1 ประเด็นพิจารณาท่ี 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
4.3 ผู้เรียนมีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก

5 4 3 2 1
ประเด็นการพิจารณา
1. การรู้เท่าทันและปฏิบัติตนให้พ้นจากส่ิงเสพติด หรือ
    เหตุทะเลาะวิวาท
2. การรู้จักดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากความรุนแรง
3. การรู้จักวิธีป้องกันอุบัติเหตุ โรค ภัย ปัญหาทางเพศ

เกณฑ์การพิจารณา ให้ระดับคุณภาพ ดังน้ี
5. - ดูแลตนให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ เหตุทะเลาะวิวาท
    - ปฐมพยาบาลเหตุเล็กน้อย และดูแลผู้อ่ืนได้ตามวัย
    - หลีกเล่ียงจากส่ิงมอมเมาและอบายมุขทุกชนิด 
    - เป็นผู้น ารณรงค์ / ร่วมกิจกรรมต้านอบายมุข 
      ส่ิงมอมเมา ความรุนแรง ปัญหาทางเพศกับ
      ภายนอกด้วยเต็มใจ 
4. - ดูแลตนให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ เหตุทะเลาะวิวาท
    - ปฐมพยาบาลเหตุเล็กน้อย และดูแลผู้อ่ืนได้ตามวัย
    - หลีกเล่ียงจากส่ิงมอมเมาและอบายมุขทุกชนิด 
    - ร่วมรณรงค์ต้านอบายมุข ส่ิงมอมเมา ความรุนแรง
      ปัญหาทางเพศกับหน่วยงานภายนอกด้วยเต็มใจ
3. - ดูแลตนให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ เหตุทะเลาะวิวาท
    - ปฐมพยาบาลเหตุเล็กน้อย และดูแลผู้อ่ืนได้ตามวัย
    - หลีกเล่ียงจากส่ิงมอมเมาและอบายมุขทุกชนิด 
    - ร่วมรณรงค์ต้านอบายมุข ส่ิงมอมเมา ความรุนแรง
      ปัญหาทางเพศภายในสถานศึกษาด้วยเต็มใจ
2. - ดูแลตนให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ เหตุทะเลาะวิวาท
    - ปฐมพยาบาลเหตุเล็กน้อย ดูแลผู้อ่ืนตามการช้ีแนะ
    - หลีกเล่ียงจากส่ิงมอมเมาและอบายมุขทุกชนิด 
    - ร่วมรณรงค์ต้านอบายมุข ส่ิงมอมเมา ความรุนแรง
      ปัญหาทางเพศตามท่ีก าหนด โดยมีผู้ก ากับช้ีแนะ
1.  - ไม่สามารถดูแลตนให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ 
      เหตุทะเลาะวิวาท หรือ
    - ไม่สามารถปฐมพยาบาลตนเองได้ หรือ 
    - ไม่หลีกเล่ียงจากส่ิงมอมเมาและอบายมุข หรือ 
    - ไม่ร่วมรณรงค์ต้านอบายมุข ส่ิงมอมเมา ความ
      รุนแรงปัญหาทางเพศ

เอกสาร หลักฐาน ร่องรอย การปฏิบัติกิจกรรม หรือข้อมูลเชิงประจักษ์
1. แบบสรุปผลการประเมิน SDQ/ระเบียนสะสมทางการเรียน
2. บันทึกการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน/ ผลงานนักเรียนเก่ียวกับการรณรงค์ต้านยาเสพติด และอบายมุขต่างๆ 
3. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน / กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
4. ภาพถ่ายการร่วมรณรงค์ต้านยาเสพติด และอบายมุขต่างๆ

แบบประเมินคุณภาพตามมาตรฐานด้านคุณภาพของผู้เรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ... / ...  ปีการศึกษา 2564

เล
ขที่ ช่ือ - สกุล

เกณฑ์การพิจารณา
ประเด็นและเกณฑ์การพิจารณา

จ านวนนักเรียนแต่ละระดับคุณภาพ
จ านวนนักเรียนท่ีได้ระดับคุณภาพ 3 ข้ึนไป
ร้อยละของนักเรียนท่ีได้ระดับคุณภาพ 3 ข้ึนไป



 
 

คู่มือปฏิบัติการดำเนินงานเพื่อประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนบ้านท่าซุง สพป.อุทัยธาน ีเขต 1 || 117 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานท่ี 1 ประเด็นพิจารณาท่ี 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
4.4 ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระท าส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัวชุมชนและสังคม

5 4 3 2 1
ประเด็นการประเมิน
1. ความเอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่ มีน้ าใจ ให้ความช่วยเหลือผู้อ่ืน 
2. การเป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่
3. การเป็นนักเรียนท่ีดี
4. การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
เกณฑ์การพิจารณา ให้ระดับคุณภาพ ดังน้ี
5   มีคุณลักษณะครบท้ัง 4 ด้าน ตามประเด็น
     การพิจารณา โดยมีความโดดเด่นในการ
     บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และด้านอ่ืนๆ
     อีก 1 ด้าน
4   มีคุณลักษณะครบท้ัง 4 ด้าน ตามประเด็น
     การพิจารณา โดยมีความโดดเด่นด้านใด
     ด้านหน่ึงอีก 1 ด้าน
3   มีคุณลักษณะครบท้ัง 4 ด้าน โดยปฏิบัติตาม
     กฎเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด
2  มีคุณลักษณะไม่ครบท้ัง 4 ด้าน โดยมี 1 – 2 
    ด้านท่ีต้องได้รับการช้ีแนะ ก ากับ ควบคุมดูแล
    อย่างต่อเน่ือง 
1  คุณลักษณะไม่ครบท้ัง 4 ด้าน โดยมี 3 – 4 
    ด้านท่ีต้องได้รับการช้ีแนะ ก ากับ ควบคุมดูแล
    อย่างต่อเน่ือง 

เอกสาร หลักฐาน ร่องรอย การปฏิบัติกิจกรรม หรือข้อมูลเชิงประจักษ์
1. บันทึกโครงการนักเรียนท่าซุง ๓D
2. รางวัลของนักเรียน / โรงเรียน เก่ียวการท าความดี
3. ภาพถ่ายการบ าเพ็ญประโยชน์/ การแสดงตนเป็นลูกท่ีดี หรือเป็นนักเรียนท่ีดี

จ านวนนักเรียนแต่ละระดับคุณภาพ
จ านวนนักเรียนท่ีได้ระดับคุณภาพ 3 ข้ึนไป
ร้อยละของนักเรียนท่ีได้ระดับคุณภาพ 3 ข้ึนไป

แบบประเมินคุณภาพตามมาตรฐานด้านคุณภาพของผู้เรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ... / ...  ปีการศึกษา 2564
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เกณฑ์การพิจารณา
ประเด็นและเกณฑ์การพิจารณา
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ได้
ระดับ 

3 ข้ึนไป
คิดเป็น
ร้อยละ

ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคม และจิตส านึก 
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนดปรากฎชัดเจนโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรม
อันดีของสังคม

2 มีความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย
ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถ่ินในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเก่ียวกับภูมิปัญญาไทย
และแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน

2.2 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่าง
เป็นรูปธรรม

3 ผู้เรียนยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
และมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี

4 มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
4.1 ผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง
4.2 ผู้เรียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ
4.3 ผู้เรียนมีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก

ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระท าส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดีใน
ครอบครัว  ชุมชน  และสังคม

ลงช่ือ ............................................. ผู้ประเมิน
                                                   (.......................................)

1

2.1

แบบสรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานด้านคุณภาพของผู้เรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ... / ...  ปีการศึกษา 2564

มาตรฐานท่ี 1 ประเด็นพิจารณาท่ี 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน

ข้อ ประเด็นพิจารณา จ านวน
 นร.

ท้ังหมด

จ านวนนักเรียน

                                              ครูประจ าช้ันประถมศึกษาปีท่ี .... /....

รวมข้อ 2

4.4

รวมข้อ 4
รวมท้ังส้ิน
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โรงเรียนบ้านท่าซุง 
แบบประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา  2564 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ผู้ประเมิน     ผู้บริหารสถานศึกษา   ครู        คณะกรรมการสถานศึกษา 
   นักเรียน   ผู้ปกครอง  ผู้ที่เกี่ยวข้อง.............................. 
คำชี้แจง  ให้ผู้ประเมินทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องแสดงระดับคุณภาพที่ตรงกับพฤติกรรมของท่านมาก 
 ที่สุด พร้อมระบุหลักฐานที่สอดคล้องกับข้อประเมิน 

ที ่ ข้อประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที ่สถานศึกษา
กำหนดชัดเจน 

      

1.1 สถานศึกษามีการศึกษาแผนการศึกษาแห่งชาติ 
และสำรวจ ความต้องการของช ุมชน เพื ่อเป็น
แนวทางในการกำหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจ 

      

1.2 คณะกรรมการกำหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจของสถานศึกษา ประกอบด้วย ผู ้ม ีส ่วน
เกี ่ยวข้องทุกฝ่าย (คณะครู ผู ้บริหาร กรรมการ
สถานศึกษา ผู้แทนชุมชน/ผู้ทรงคุณวุฒิ) 

      

1.3 เป้าหมาย  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่กำหนดขึ้น
มุ ่งพัฒนาคุณภาพผู ้เร ียน  มีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ และความ
ต้องการของชุมชนท้องถิ่นอย่างชัดเจน 

      

1.4 เป้าหมาย  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ผ่านการทำ
ประชาพิจารณ์จาก  ผู้ที่เกี่ยวข้อง  และได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 

      

1.5 สถานศึกษามีการดำเนินงาน  จัดกิจกรรม/
โครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมาย  วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจ 

      

รวม       
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ที ่ ข้อประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 5 4 3 2 1 
2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา       

2.1 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย (คณะครู ผู้บริหาร 
กรรมการสถานศึกษา  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้เรียน)  
เข้าร่วมในการวางแผนพัฒนาและดำเนินการ
พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 

      

2.2 สถานศึกษามีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของ
โรงเรียน ซึ่งประกอบด้วยเป้าหมาย กลยุทธ์ และ
แนวปฏิบัติที่ชัดเจน สมบูรณ์  คลอบคลุมการ
พัฒนาทุกกิจกรรมที่เป็นส่วนประกอบหลักของ
การจัดการศึกษา    และเป็นที่ยอมรับร่วมกัน
ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและนำไปสู่การปฏิบัติ 

      

2.3 สถานศึกษามีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศต่างๆเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และผลการทดสอบระดับชาติทุกกลุ่มสาระ เพื่อ
เป็นแนวทางในการดำเนินงาน 

      

2.4 สถานศึกษามีแผนปฏิบัติการประจำปีที่มี
ตัวชี้วัดความสำเร็จ  วัตถุประสงค์  เป้าหมาย
ชัดเจน 

      

2.5 แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและ
แผนปฏิบัติการประจำปีได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา 

      

2.6 สถานศึกษาสามารถดำเนินการตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและ
แผนปฏิบัติการประจำปีได้อย่างเป็นรูปธรรม 

      

รวม       
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ที ่ ข้อประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 5 4 3 2 1 
3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน

รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

      

3.1 มีการวางแผนและดำเนินงานพัฒนาวิชาการ
ที่เน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายทุกคนและ
ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

      

3.2 สถานศึกษามีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศต่างๆเพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผน
พัฒนาวิชาการเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

      

3.3 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและ มีเครือข่าย
ความร่วมมือในการ ร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด 
การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

      

3.4 สถานศึกษากำกับ ติดตาม และ ประเมินผลการ
บริหารและการ จัดการศึกษาอย่างเหมาะสม ชัดเจน 
และเปิดโอกาสให้ ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 

      

รวม       
4 การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี ่ยวชาญ

ทางวิชาชีพ 
      

4.1 มีผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย (คณะครู ผู้บริหาร 
กรรมการสถานศึกษา  ผู้ทรงคุณวุฒิ )  เข้าร่วมใน
การวางแผนพัฒนาและดำเนินการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

      

4.2 สถานศึกษามีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศต่างๆเพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผน
พัฒนาครูและบุคลากร 

      

4.3 สถานศึกษามีการจัดทำโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร  และดำเนินการ
อย่างต่อเนื่อง เช่น การอบรม สัมมนา  การส่งเสริม
งานวิจัย 
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ที ่ ข้อประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 5 4 3 2 1 

 4.4 ครูและบุคลากรสามารถจัดการเรียนการสอนที่
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน  ใช้สื่อ
เทคโนโลยีและการวัดประเมินที่เหมาะสม 

      

รวม       
5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อ

การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
      

5.1 สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องน้ำ 
โรงอาหาร  ห้องประชุมที่เป็นระเบียบเรียบร้อย 
สวยงาม สะอาด และถูกสุขลักษณะ 

      

5.2 สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องน้ำ 
โรงอาหาร  ห้องประชุมมีความม่ันคงแข็งแรงและ
ปลอดภัย 

      

5.3 สถานศึกษามีสิ่งอำนวยความสะดวกในการ
เรียนรู้ ได้แก่ สื่อ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ พอเพียงกับ
ผู้เรียนและอยู่ในสภาพใช้การได้ดี 

      

5.4 สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมท่ีสวยงาม ร่มรื่น
เหมาะกับการจัดการเรียนการสอน 

      

5.5 สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก
สถานศึกษาท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

      

รวม       
6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ

บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
      

6.1 คณะครู ผู้บริหาร กรรมการสถานศึกษา  
นักเรียน ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมใน
การจัดทำข้อมูลสารสนเทศและมีการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลสารสนเทศกับทุกฝ่าย   

      

6.2 สถานศึกษามีโครงสร้างการบริหารจัดการข้อมูล
สารสนเทศให้เอ้ือต่อการดำเนินงาน  และนำข้อมูล
สารสนเทศไปใช้อย่างเป็นระบบ 

      

6.3 สถานศึกษามีการปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศให้มี
ความถูกต้องและเป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง 
 

      

 
 



 
 

คู่มือปฏิบัติการดำเนินงานเพื่อประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนบ้านท่าซุง สพป.อุทัยธาน ีเขต 1 || 123 

 

 

ที ่ ข้อประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 5 4 3 2 1 

 6.4 สถานศึกษามีการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศให้
สามารถเข้าถึงได้ง่าย 

      

6.5 สถานศึกษาจัดให้มีข้อมูลสารสนเทศท่ีเพียงพอ
ในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำหรับ
กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและแผนพัฒนาในปีถัดไป 

      

6.6 ครูและบุคลากรสามารถจัดการเรียนการสอนที่
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน  ใช้สื่อ
เทคโนโลยีและสารสนเทศอย่างเหมาะสม 

      

รวม       
 รวมคะแนน       
 เฉลี่ย       

 
 

เกณฑ์การพิจารณา ให้ระดับคุณภาพ ดังนี้ 
 ระดับ 5  ได้คะแนน 90-100    หมายถึง  ยอดเยี่ยม 
 ระดับ 4  ได้คะแนน 80-89.99  หมายถึง  ดีเลิศ 
 ระดับ 3  ได้คะแนน 70-79.99  หมายถึง  ดี 
 ระดับ 2  ได้คะแนน 60-69.99  หมายถึง  ปานกลาง 
 ระดับ 1  ได้คะแนน   0-59.99  หมายถึง  กำลังพัฒนา 
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โรงเรียนบ้านท่าซุง 
แบบประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา  2564 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ข้อมูลพื้นฐาน 
 1. ชื่อ..........................................................................ตำแหน่ง........................................ ................ 
 2. กลุ่มสาระการเรียนรู้............................................................สอนระดับชั้น ……………………………. 
แบบประเมินคุณภาพการศึกษา มาตรฐานที่ 3 
คำชี้แจง  ให้ผู้ประเมินทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องแสดงระดับพฤติกรรมที่ตรงกับพฤติกรรมของท่านมาก 
 ที่สุดพร้อมระบุหลักฐานที่สอดคล้องกับข้อประเมิน 

ที ่ ข้อประเมิน 
ระดับพฤติกรรม 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

      

1.1 ผู้เรียนมีส่วนรว่มในการวิเคราะห์ตนเอง กำหนด
เนื้อหาสาระ กิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจและ
ความถนัดเป็นรายบุคคลอย่างเป็นรูปธรรมทั้งระบบ 

      

1.2 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยการคิดได้ปฏิบัติ
จริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย สรุป
องค์ความรู้ และสามารถนำไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ 
ได้เป็นอย่างดี 

      

1.3 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก 
นำเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเป็น ทำเป็น
รักการอ่าน และแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยี
ด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 

      

1.4 ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระ
การเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ 

      

1.5 ผู้เรียนมีส่วนรว่มในการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอำนวยความ
สะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

      

 1.6 ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยครูใช้กระบวนการวิจัยอย่าง
เป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 

      

 รวม       
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ที ่ ข้อประเมิน 
ระดับพฤติกรรม 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ 

      

2.1 มีการใช้สื่อและพัฒนานวัตกรรมในการจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน 

      

2.2 ชุมชนมีส่วนรว่มแสดงความคิดเห็นหรือร่วมจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมและ
ต่อเนื่อง 

      

2.3 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน 

      

2.4 ครูมีทักษะพ้ืนฐานในการใช้สื่อ ICT       
รวม       

3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก       
3.1 มีการจัดสภาพแวดล้อมในชั้นเรียนอย่างเหมาะสม       
3.2 ครูประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี        
3.3 ครูมีน้ำเสียงในการสอนน่าฟัง พูดจาไพเราะ       
3.4 ผู้เรียนมีพฤติกรรมกล้าพูด กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม 

      

3.5 ครูมีการเสริมแรง สร้างขวัญกำลังใจและให้
ความเอ้ืออาทรกับผู้เรียน 

      

3.6 ผู้เรียนแต่งกายถูกระเบียบ สะอาดเรียบร้อย  
ยิ้มแย้มแจ่มใส 

      

รวม       
 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และ

นำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
      

 4.1 ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง       
 4.2 มีขั้นตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ       
 4.3 มีการจัดการเรียนการสอนที่ใช้เครื่องมือและ

วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย เหมาะสมกับ
เป้าหมาย  

      

 4.4 นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมใน    
การวัดและประเมินผล 

      

 4.5 ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้เรียนนำไปใช้
พัฒนาตนเอง 

      

 รวม       
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 ข้อประเมิน 
ระดับพฤติกรรม 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

      

5.1 ครูและผู ้มีส่วนเกี ่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี ่ยน
ความรู้และประสบการณ์ 

      

5.2 มีการให้ข้อมูลป้อนกลับเพื ่อนำไปใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

      

 รวม       
 รวมคะแนน       
 เฉลี่ย   
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ปฏิทินการดำเนนิงาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
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ปฏิทินการดำเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

เดือน กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
มิถุนายน 

 
- นำเสนอรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของปีการศึกษา 
  ที่ผ่านมาต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  
- จัดส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของปีการศึกษาที่ผ่านมา 
  ให้ต้นสังกัดและ เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา  
- แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  
- แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  
- แต่งตั้งผู้ประสานงานฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  
- แต่งตั้งผู้จัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
- จัดทำประกาศมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายโรงเรียน  
- จัดทำคู่มือปฏิบัติการดำเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา  

- ผู้อำนวยการโรงเรียน  
- งานประกันคุณภาพ 
  การศึกษา 
 

- จัดทำสารสนเทศเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงเรียน - ผู้อำนวยการโรงเรียน  

มิถุนายน - ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา  
- ประชุมกลุ่มย่อยแต่ละมาตรฐาน  
 

- ผู้อำนวยการโรงเรียน  
- งานประกันคุณภาพ 
  การศึกษา 
- คณะครูทุกท่าน 

กรกฎาคม - 
กันยายน 

- นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินโครงการ/กิจกรรม  
ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 

- ผู้อำนวยการโรงเรียน  
- งานประกันคุณภาพ 
  การศึกษา 

สิงหาคม - ประชุม ทบทวน/ทำความเข้าใจ ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษา  
- ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  

- ผู้อำนวยการโรงเรียน  
- งานประกันคุณภาพ 
  การศึกษา 

- ครู / บุคลากร / ผู้รับผิดชอบโครงการ สรุปผลการดำเนินโครงการ/
กิจกรรม และเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ส่งที่ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  
- ประชุมเตรียมการก่อนการประเมินคุณภาพภายใน ครั้งที่ 1  
 

- คณะครูทุกท่าน 
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เดือน กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
กันยายน - ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ครั้งที่ 1 - กรรมการประเมิน

คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

ตุลาคม - สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ครั้งที่ 1 - กรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

พฤศจิกายน - ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
เพ่ือแจ้งผลการประเมินคุณภาพภายใน ครั้งที่ 1  

- ประธานกรรมการ
ประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

มกราคม - ครู / บุคลากร / ผู้รับผิดชอบโครงการ สรุปผลการดำเนินโครงการ/
กิจกรรม และเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ส่งที่ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  
- ประชุมเตรียมการก่อนการประเมินคุณภาพภายใน ครั้งที่ 2  

- คณะครูทุกท่าน 

กุมภาพันธ์ - ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ครั้งที่ 2 คณะกรรมการ
ประเมินกระบวนการ และผลจากการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ตามสภาพ จริงและหลักฐานเชิงประจักษ์ 
- สรุปผลการประเมินจากการประเมินแบบองค์รวม พร้อมกับบันทึก
ข้อมูลที่พบ ทั้งด้านกระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา จุดเด่น จุดควร
พัฒนาและการปฏิบัติ ที่เป็นแบบอย่างท่ีดี เพื่อเป็นข้อมูลในการ
จัดทำรายงานการประเมินตนเองของ สถานศึกษา  

- กรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

มีนาคม - ส่งรายงานการประเมินตนเองของบุคลากร และสรุปผลการ
ประเมินตนเอง ของสถานศึกษา (SAR) ของแต่ละระดับ  
ให้ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  

- คณะครูทุกท่าน 

เมษายน - จัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  
  ประจำปีการศึกษา  
- จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  
- จัดทำรายงานประจำปี (Annual Report)  
- จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ในปีการศึกษาต่อไป  
- ทบทวนมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนและจัดทำร่างค่าเป้าหมาย  
  ของปีการศึกษาถัดไป  

- ผู้อำนวยการโรงเรียน  
- งานประกันคุณภาพ 
  การศึกษา 
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ภาคผนวก 
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ประกาศโรงเรียนบ้านท่าซุง 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
........................................................ 

ตามที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ และพระราชบญัญัติการศึกษา
แห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  กำหนดให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  เพื่อเป็นกลไกในการควบคุม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ให้เกิดการพัฒนาและ
สร้างความเชื่อมัน่ให้แก่สังคม ชมุชน และผู้มีส่วนเก่ียวข้องและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารการศึกษาที่ต้องดำเนนิการอย่างต่อเนื่องโดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานตน้สังกัด หนว่ยงานที่
เก่ียวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน  เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคณุภาพมาตรฐานการศึกษา  และเพื่อรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอกเพื่อให้การดำเนินงานเปน็ไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนบ้านทา่ซุง จึงประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ดงันี ้

๑. นายรุ่งโรจน์  เจนเจตวิทย ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบา้นทา่ซุง   ประธานกรรมการ 
๒. สิบตรีสมุทร  แสงนุภาพ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 
๓. นายกำจดั   พุทธขาว  กรรมการสถานศึกษา   กรรมการ 
๔. นางสาวรัตติกาล  แก้วสุข ครูโรงเรียนบ้านท่าซุง   กรรมการ 
๕. นางสาวศุทธนิี  ฟักเขียว ครูอัตราจ้างโรงเรียนบา้นท่าซุง    กรรมการ 
๖. นางสาวกัญญา  พันธยุี ่ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบา้นท่าซุง  กรรมการ 
๗. นายอัมรินทร์  บญุฤทธิ์  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบา้นท่าซุง  กรรมการ 
๘. นางสาวดวงกมล  สุขเทพ ครูธุรการโรงเรียนบ้านท่าซุง   กรรมการ 
๙. นางนันทา  วฒันกุล     ครูโรงเรียนบ้านท่าซุง         กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ มีหน้าที่   
๑. ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดบัปฐมวัยและระดบัประถมศึกษา อย่างน้อย 

ภาคเรียนละ ๑ คร้ัง  และจดัทำรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
๒. ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ ๑ คร้ัง 
๓. จัดทำรายงานผลการประเมินคณุภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบตัิหน้าทีท่ี่ได้รบัมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ

โดยคำนงึถึงประโยชน์ของทางราชการเปน็สำคัญ 
ทั้งนี้ ตั้งแตบ่ัดนี้เป็นตน้ไป 

 
ประกาศ ณ วันที่  ๑  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
            

(นายรุ่งโรจน์  เจนเจตวทิย์) 
          ผู้อำนวยการโรงเรียนบา้นทา่ซุง  
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คำสั่งโรงเรียนบ้านท่าซุง 
ที ่๒๐ / 2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบและประเมินมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

................................................................. 
  การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และบังเกิดผลดีแก่ทางราชการและบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน 

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๓๙ 
และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  มาตรา ๒๗ แต่งตั้ง
คณะกรรมการรับผิดชอบและประเมินมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ประกอบด้วยบุคลากร ดังต่อไปนี้ 
 

คณะกรรมการอำนวยการ 
๑. นายรุ่งโรจน์  เจนเจตวิทย์  ผู้อำนวยการโรงเรียน     ประธานกรรมการ 
๒. นางนันทา  วัฒนกุล   ครูชำนาญการพิเศษ     รองประธานกรรมการ 
 

มีหน้าที ่ ให้คำปรึกษาและวางแผนการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้ดำเนินงานไป 
           ด้วยความเรียบร้อย 

 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 

๑. นางนันทา  วัฒนกุล   ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
๒. นางสาวรัตติกาล  แก้วสุข     คร ู     กรรมการ 
๓. นางสาวดวงกมล  สุขเทพ     ครูธุรการ          กรรมการ 
๔. นางสาวกัญญา  พันธุยี่             ครูอัตราจ้าง       กรรมการและเลขานุการ 

 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

๑. นางนันทา  วัฒนกุล   ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
๒. นางสาวรัตติกาล  แก้วสุข     คร ู     กรรมการ 
๓. นางสาวดวงกมล  สุขเทพ     ครูธุรการ          กรรมการ 
๔. นางสาวศุทธินี  ฟักเขียว     ครูอัตราจ้าง    กรรมการ 
๕. นางสาวกัญญา  พันธุยี่             ครูอัตราจ้าง       กรรมการและเลขานุการ 
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มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
๑. นางนันทา  วัฒนกุล   ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
๒. นางสาวรัตติกาล  แก้วสุข     คร ู     กรรมการ 
๓. นางสาวดวงกมล  สุขเทพ     ครูธุรการ          กรรมการ 
๔. นายอัมรินทร์  บุญฤทธิ์         ครูอัตราจ้าง    กรรมการ 
๕. นางสาวกัญญา  พันธุยี่             ครูอัตราจ้าง       กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้าที ่ เก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานทั้ง ๓ มาตรฐาน คือ 
คุณภาพของเด็ก กระบวนการบริหารและการจัดการและการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ คุณภาพของ
ผู้เรียนประเมินผลและตรวจสอบการดำเนินงานประกันคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีได้รับ
มอบหมายและเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) 

ทั้งนี้  ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด  เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์และเกิดผล
ดีต่อทางราชการต่อไป 
  

 

    สั่ง  ณ  วันที่  ๑  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
    

(นายรุ่งโรจน์  เจนเจตวิทย์) 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าซุง 
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คำสั่งโรงเรียนบ้านท่าซุง 
ที ่๒๑ / 2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบและประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

................................................................. 
  การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และบังเกิดผลดีแก่ทางราชการและบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน 

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๓๙ 
และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  มาตรา ๒๗ แต่งตั้ง
คณะกรรมการรับผิดชอบและประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ ประกอบด้วยบุคลากร ดังต่อไปนี้ 
 

คณะกรรมการอำนวยการ 
๑. นายรุ่งโรจน์  เจนเจตวิทย์  ผู้อำนวยการโรงเรียน     ประธานกรรมการ 
๒. นางนันทา  วัฒนกุล   ครูชำนาญการพิเศษ     รองประธานกรรมการ 
 

มีหน้าที ่ ให้คำปรึกษาและวางแผนการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้ดำเนินงานไป 
           ด้วยความเรียบร้อย 

 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

๑. นางสาวรัตติกาล  แก้วสุข  คร ู     กรรมการ 
๒. นางสาวศุทธินี  ฟักเขียว     ครอัูตราจ้าง    กรรมการ 
๓. นางสาวดวงกมล  สุขเทพ     ครูธุรการ          กรรมการ 
๔. นางนันทา  วัฒนกุล             ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการและเลขานุการ 

 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

๑. นางสาวรัตติกาล  แก้วสุข  คร ู     กรรมการ 
๒. นางสาวศุทธินี  ฟักเขียว     ครอัูตราจ้าง    กรรมการ 
๓. นางสาวดวงกมล  สุขเทพ     ครูธุรการ          กรรมการ 
๔. นางนันทา  วัฒนกุล             ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการและเลขานุการ 
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มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคญั 
๑. นางสาวรัตติกาล  แก้วสุข  คร ู     กรรมการ 
๒. นางสาวศุทธินี  ฟักเขียว     ครอัูตราจ้าง    กรรมการ 
๓. นางสาวดวงกมล  สุขเทพ     ครูธุรการ          กรรมการ 
๔. นางนันทา  วัฒนกุล             ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้าที ่ เก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานทั้ง ๓ มาตรฐาน คือ 
คุณภาพของผู้เรียน กระบวนการบริหารและการจัดการและการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ คุณภาพ
ของผู้เรียนประเมินผลและตรวจสอบการดำเนินงานประกันคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่
ได้รับมอบหมายและเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) 

ทั้งนี้  ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด  เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์และเกิดผล
ดีต่อทางราชการต่อไป 
  

 

    สั่ง  ณ  วันที่  ๑  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
    

(นายรุ่งโรจน์  เจนเจตวิทย์) 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าซุง 
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คำสั่งโรงเรียนบ้านท่าซุง 

ที ่๒๒ / ๒๕๖๔ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือปฏิบัติการดำเนินงานเพื่อประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านท่าซุง 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
................................................................. 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่า
การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำ
รายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือนำไปสู่การพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๓๙ 
และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  มาตรา ๒๗ เพ่ือให้การ
ดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบังเกิดผลดีแก่ทางราชการและบรรลุวัตถุประสงค์การดำเนินงาน  
โรงเรียนบ้านท่าซุง จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทำคู่มืองานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  
ดังต่อไปนี้  
  ๑. นายรุ่งโรจน์  เจนเจตวิทย์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานคณะทำงาน   

๒. นางสาวรัตติกาล  แก้วสุข คร ู   คณะทำงาน 
๓. นางสาวศุทธินี  ฟักเขียว ครูอัตราจ้าง  คณะทำงาน 
๔.นางสาวดวงกมล  สุขเทพ ครูธุรการ        คณะทำงาน 
๕. นายอัมรินทร์  บุญฤทธิ์     ครูอัตราจ้าง  คณะทำงาน 
๖. นางสาวกัญญา  พันธุยี่  ครูอัตราจ้าง  คณะทำงาน 
๗. นางนันทา  วัฒนกุล     ครูชำนาญการพิเศษ    คณะทำงานและเลขานุการ 
 

          ทั้งนี้  ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด  เพ่ือให้เกิดความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์และ
เกิดผลดีต่อทางราชการต่อไป 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
     

สั่ง ณ วันที่ ๑ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

                      

                   (นายรุ่งโรจน์  เจนเจตวิทย์) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าซุง 
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คณะทำงานจัดทำคู่มืองานประกันคุณภาพการศึกษา 
 

  ๑. นายรุ่งโรจน์  เจนเจตวิทย์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานคณะทำงาน   
๒. นางสาวรัตติกาล  แก้วสุข คร ู   คณะทำงาน 
๓. นางสาวศุทธินี  ฟักเขียว ครูอัตราจ้าง  คณะทำงาน 
๔.นางสาวดวงกมล  สุขเทพ ครูธุรการ        คณะทำงาน 
๕. นายอัมรินทร์  บุญฤทธิ์     ครูอัตราจ้าง  คณะทำงาน 
๖. นางสาวกัญญา  พันธุยี่  ครูอัตราจ้าง  คณะทำงาน 
๗. นางนันทา  วัฒนกุล     ครูชำนาญการพิเศษ    คณะทำงานและเลขานุการ 
 



 

 


