
๑ 

 

 
 
  
 
 
 

๑) วตัถุประสงค์ 
 ๑.๑ เพือ่ประกาศใชแ้ละก าหนดขั้นตอนเป็นมาตรฐานในการจดัท ามาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
       โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พทิยา 
 ๑.๒ เพือ่ใหส้ถานศึกษาไดพ้ฒันาคุณภาพของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ประกาศใช ้ใหมี้ความ 
       เหมาะสมและสอดคลอ้งกบั ๑๕ มาตรฐานของ สพฐ. ระดบัมธัยมศึกษา 
 ๑.๓ เพือ่สร้างความมัน่ใจ ความพงึพอใจ ใหก้บัผูเ้รียน ผูป้กครอง และชุมชน 
 ๑.๔ เพือ่รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
 

๒) ขอบเขต 
 มาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พทิยาเป็นคุณลกัษณะ คุณภาพที่พงึ
ประสงคมี์ความคาดหวงัที่ตอ้งการใหเ้กิดขึ้นในสถานศึกษาน้ีเท่านั้น  ซ่ึงสถานศึกษาจดัท าขึ้นโดยพจิารณา
จากมาตรฐานที่เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ.  มาตรฐานการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของ สมศ.   มาตรฐานหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฏร์พิทยา และ
มาตรฐานอ่ืนๆ  ที่เก่ียวขอ้ง  เป็นการบริหารจดัการโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ( SBM.) ผา่นกระบวนการมีส่วน
ร่วมจากผูบ้ริหาร  ครู  นกัเรียน  ผูป้กครอง  คณะกรรมการสถานศึกษา  ชุมชน และผูเ้ก่ียวขอ้ง  ซ่ึงมาตรฐาน
การปฏิบติังานน้ี จะประกาศใชใ้นปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นตน้ไป 
 

๓) ค าจ ากดัความ 
 มาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พทิยา  หมายถึง  การก าหนดคุณลกัษณะ
คุณภาพที่พงึประสงคเ์ป็นความคาดหวงัที่ตอ้งการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา  ทั้ง  ๔ ดา้น  คือ ดา้นคุณภาพ
ผูเ้รียน  ดา้นการจดัการศึกษา   ดา้นการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้  ดา้นอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา  และดา้น
มาตรการส่งเสริม โดยเทียบเคียงแลว้ไม่ต ่ากวา่มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ. 
 

๔)หน้าทีค่วามรับผดิชอบ 
 ๔.๑ ผูบ้ริหารสถานศึกษา  มีหนา้ที่แต่งตั้งกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษาและก าหนดนโยบาย
ในการด าเนินงานก าหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พทิยา รวมทั้งช้ีแจง
ใหค้รู  นกัเรียน  ผูป้กครอง  คณะกรรมการสถานศึกษาและผูเ้ก่ียวขอ้งทราบและมีความเขา้ใจใหค้  าปรึกษา
การด าเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ 
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา 

        ประกาศใช้ วันที่ ๑๕ เดอืน พฤศจกิายน  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 



๒ 

 

 ๔.๒ คณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษาที่ไดรั้บการแต่งตั้ง  มีหนา้ที่ด  าเนินการใหไ้ดม้าซ่ึง
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พทิยา  ที่มีเป้าหมายความส าเร็จหลกั (KPI)  เป็น
ทิศทางในการพฒันาสถานศึกษาใหมี้คุณภาพเป็นที่พงึพอใจทุกฝ่าย 
 ๔.๓ ครู  นกัเรียน  ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาและผูเ้ก่ียวขอ้งมีหนา้ที่ใหค้วามร่วมมือใน
การศึกษาโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พทิยา ตามกระบวนการ PDCA และ TQM 
 ๔.๔ ผูต้รวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา มีหนา้ที่ในการตรวจสอบ ทบทวน ติดตามประเมินผล
และให้ข้อเสนอแนะ 
 

๕) ขั้นตอนการจดัท ามาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พทิยา 
   ๕.๑ขั้นวางแผน / เตรียมการ 
 ๕.๑.๑ ผูบ้ริหารสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษา ก าหนดนโยบายและ
ประชุมช้ีแจง  พฒันาความรู้  ความเขา้ใจ  สร้างความตระหนกัใหก้บัคณะกรรมการศึกษาและผูเ้ก่ียวขอ้ง 
 ๕.๑.๒ คณะกรรมการฯ จดัเตรียมและรวบรวมขอ้มูลผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  ทั้งที่เป็นผลจากการประเมินคุณภาพในสถานศึกษาและผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
แรก และรอบสอง รวมทั้งขอ้มูลสารสนเทศทัว่ไปของสถานศึกษาและแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 
 ๕.๑.๓ คณะกรรมการฯ จดัเตรียมและรวบรวมมาตรฐานการศึกษาที่เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม  (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ไดแ้ก่มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) มาตรฐานการ
ประเมินคุณภาพภายนอกที่ ๓ (สมศ.)  หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ หลกัสูตรโรงเรียน
มาตรฐานสากล   เพือ่น ามาหลอมรวมเป็น มาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พทิยา 
   ๕.๒ ขั้นด าเนินการจดัท า มาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พทิยา 
  ๕.๒.๑ บุคลากรของสถานศึกษาและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง  ร่วมกนัวเิคราะห์จุดแขง็  (S)  จุดอ่อน  (W) 
โอกาส  (O) และอุปสรรค  (T) ในแต่ละมาตรฐานและตวับ่งช้ี  โดยน ามาตรฐานอ่ืนๆมาพจิารณาร่วมกบั
ขอ้มูลสารสนเทศผลการประเมินที่ผา่นมาร่วมกนัวเิคราะห์และประเมินเพือ่น ามาใชใ้นการตดัสินใจวา่
มาตรฐานตวับ่งช้ีใด ควรจะเป็นจุดแขง็  จุดอ่อน 
 ๕.๒.๒ บุคลากรของสถานศึกษาและผูท้ี่เก่ียวขอ้ง  ร่วมกนัพจิารณาและเลือกจุดแขง็  จุดอ่อนในแต่
ละมาตรฐาน/ตวับ่งช้ี  ส าหรับเป็นจุดเนน้ส าคญัของสถานศึกษา  และใชป้ระกอบการพจิารณาวา่ควรจะเพิม่
ตวั 
บ่งช้ีในมาตรฐานนั้นๆเพือ่เป็นเอกลกัษณ์ / จุดขายหรือสร้างช่ือเสียงใหก้บัสถานศึกษาหรือไม่อยา่งไร 
 ๕.๒.๓ คณะกรรมการจดัท าร่างมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พทิยา
เพือ่ 
น าเสนอผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายร่วมพจิารณาแสดงความคิดเห็น 
 ๕.๒.๔ ผูบ้ริหารสถานศึกษา  จดัประชุม  สร้างความรู้  ความเขา้ใจใหก้บัทุกฝ่ายเพือ่น ามาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พทิยา  ไปก าหนดกลยทุธใ์นการพฒันาคุณภาพสถานศึกษา
จดัท าแผนปฏิบตัิการประจ าปีการศึกษา 



๓ 

 

  ๕.๓ ขั้นการตรวจสอบและประเมินผล 
  ๕.๓.๑ คณะกรรมการฯน าร่างมาตรฐานที่จดัท  าขึ้น  มาตรวจสอบพจิารณาใหมี้ความถูกตอ้ง
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน  ผูป้กครอง  คณะกรรมการสถานศึกษาและผูท้ี่เก่ียวขอ้ง  มาพจิารณา
ก่อนน าไปประกาศใช ้
  ๕.๓.๒ ผูบ้ริหาร / ผูต้รวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ด าเนินการตรวจสอบและติดตามการน า
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พทิยาไปใช ้
  ๕.๓.๓ ครูผูรั้บผดิชอบในการพฒันาสถานศึกษา / ผูเ้รียนใหมี้คุณภาพไดต้ามมาตรฐานของโรงเรียน
ท าหนา้ที่ตรวจสอบและทบทวนเป็นวฒันธรรมขององคก์ร 
  ๕.๔ ขั้นการปรับปรุงและพฒันา 
  ๕.๔.๑ คณะกรรมการฯ น าผลการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก  มา
ศึกษาวเิคราะห์ น าเสนอผูบ้ริหารสถานศึกษาและผูเ้ก่ียวขอ้ง เพือ่พฒันาและปรับปรุงแกไ้ข มาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาใหเ้หมาะสมต่อสภาพการณ์ 
  ๕.๔.๒ ครู  น าผลการประเมินดว้ยตนเองมาศึกษาวเิคราะห์  น าไปใชป้รับปรุงพฒันา  ถา้เห็นวา่มี
ผลกระทบเกินภารหนา้ที่รับผดิชอบ  เสนอให้ฝ่ายบริหารทบทวนต่อไป 

๖) เอกสารอ้างองิ 
  ๖.๑ พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ 
  ๖.๒ กฎกระทรวงวา่ดว้ยระบบหลกัเกณฑแ์ละวธีิการประกนัคุณภาพการศึกษา 
  ๖.๓ หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ 
  ๖.๔ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (๑๕ มาตรฐาน สพฐ) 
  ๖.๕ มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
  ๖.๖  โรงเรียนมาตรฐานสากล  

๗) เอกสารแนบ 
  ๗.๑ Flow  Chart  การจดัท ามาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
  ๗.๒ มาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พทิยา 

 
 
 
 
 
 



๔ 

 

Flow  Chart 
การจดัท ามาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พทิยา 

 

 
   

 
 
  
 
 
 
  
 
 

 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แต่งตั้งคณะท างาน 

 เตรียมข้อมูลสารสนเทศ 

ผลการประเมนิมาตรฐานรอบแรก 

    จดัรวบรวมมาตรฐานทีเ่กีย่วข้อง 

วเิคราะห์จุดแขง็ (S) / จุดอ่อน (W) / โอกาส (O) / อปุสรรค (T) 
ในแต่ละมาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี  และเลอืกจุดเน้น 

จดัท ามาตรฐาน / ปรับเพิม่เอกลกัษณ์ 

ของโรงเรียน 

เสนอคณะกรรมการพจิารณา 

ประกาศใช้ 

ตรวจสอบ ประเมนิผล
การใช้ 

จดัท าสรุปผลการใช้ 



๕ 

 

 
มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี /ตัวช้ีวดัผลการด าเนินงานหลกั 

Key Performance Indicator (KPI) 
ในการประกาศใช้มาตรฐานพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พทิยา 

(สอดคล้องมาตรฐาน ๑๕ มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐาน) 
 

มาตรฐานด้านผู้เรียน 
ม ี๖ มาตรฐาน  ดงันี ้
มาตรฐานที ่๑ ผูเ้รียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ  
๑.๑ มีสุขนิสยัในการดูสุขภาพและออกก าลงักาย  สม ่าเสมอ 
๑.๒ มีน ้ าหนกั  ส่วนสูง  และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑม์าตรฐาน 
๑.๓ ป้องกนัตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษและหลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะที่เส่ียงต่อความรุนแรง  โรค  

ภยั  อุบตัิเหตุ  และปัญหาทางเพศ 
๑.๔ เห็นคุณค่าในตนเอง  มีความมัน่ใจ  กลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสม 
๑.๕ มีมนุษยส์มัพนัธท์ี่ดีและใหเ้กียรติผูอ่ื้น 
๑.๖ สร้างผลงานจากเขา้ร่วมกิจกรรมดา้นศิลปะ  ดนตรี/นาฏศิลป์  กีฬา/นนัทนาการตามจินตนาการ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๑  มีสุขนิสยัในการดูสุขภาพและออกก าลงักาย  สม ่าเสมอ 
ตัวช้ีวัด / เกณฑ์ / เป้าหมายความส าเร็จ  ร้อยละ ๘๗ 
 ๑.๑.๑  นกัเรียน ที่รู้จกัเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณค่า 
 ๑.๑.๒ นกัเรียน ที่ออกก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอ 
 ๑.๑.๓ นกัเรียน ที่มีสุขนิสยัที่ดีและปฏิบติักิจวตัรประจ าวนัไดเ้องอยา่งถูกตอ้งเหมาะสมตามวยั 
 เกณฑ์การประเมนิคุณภาพระดับตัวบ่งช้ี  จากค่าร้อยละเฉลี่ย 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดมีาก ดเียีย่ม 
ผูเ้รียนต ่ากวา่ร้อย
ละ ๕๐ มี
คุณลกัษณะตาม
เกณฑก์ารพจิารณา 

ผูเ้รียนร้อยละ ๕๐-
๗๔ มีคุณลกัษณะ
ตามเกณฑก์าร
พจิารณา 

ผูเ้รียนร้อยละ ๗๕-
๘๙ มีคุณลกัษณะ
ตามเกณฑก์าร
พจิารณา 

ผูเ้รียนร้อยละ ๙๐-
๙๕ มีคุณลกัษณะ
ตามเกณฑก์าร
พจิารณา 

ผูเ้รียนร้อยละ ๙๖ 
ขึ้นไป มี
คุณลกัษณะตาม
เกณฑก์ารพจิารณา 

 
ตัวบ่งช้ีที่  ๑.๒ มีน ้ าหนกั  ส่วนสูง  และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑม์าตรฐาน 
ตัวช้ีวัด / เกณฑ์ / เป้าหมายความส าเร็จ  ร้อยละ ๘๗ 
 ๑.๒.๑  นกัเรียน ที่มีน ้ าหนกัตามเกณฑม์าตรฐานของกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข 
 ๑.๒.๒ นกัเรียน ที่มีส่วนสูงตามเกณฑม์าตรฐานของกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข 



๖ 

 

 ๑.๒.๓ นกัเรียน ที่มีสมรรถภาพ ผา่นเกณฑม์าตรฐานสมรรถภาพทางกายกรมพลศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 
 เกณฑ์การประเมนิคุณภาพระดับตัวบ่งช้ี  จากค่าร้อยละเฉลี่ย 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดมีาก ดเียีย่ม 
ผูเ้รียนต ่ากวา่ร้อย
ละ ๕๐ มี
คุณลกัษณะตาม
เกณฑก์ารพจิารณา 

ผูเ้รียนร้อยละ ๕๐-
๗๔ มีคุณลกัษณะ
ตามเกณฑก์าร
พจิารณา 

ผูเ้รียนร้อยละ ๗๕-
๘๙ มีคุณลกัษณะ
ตามเกณฑก์าร
พจิารณา 

ผูเ้รียนร้อยละ ๙๐-
๙๕ มีคุณลกัษณะ
ตามเกณฑก์าร
พจิารณา 

ผูเ้รียนร้อยละ ๙๖ 
ขึ้นไป มี
คุณลกัษณะตาม
เกณฑก์ารพจิารณา 

 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๓  ป้องกนัตนเองจากส่ิงเสพติดใหโ้ทษและหลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะที่เส่ียงต่อความรุนแรง  
โรค  ภยั  อุบตัิเหตุ  และปัญหาทางเพศ 
ตัวช้ีวัด / เกณฑ์ / เป้าหมายความส าเร็จ  ร้อยละ ๘๗ 
 ๑.๓.๑  นกัเรียนที่ปลอดจากยาเสพติดใหโ้ทษ 
 ๑.๓.๒ นกัเรียนที่ปลอดจากอุบตัิเหตุร้ายแรง 
 ๑.๓.๓ นกัเรียนที่ปลอดจากโรคภยัไขเ้จบ็รุนแรง 
 ๑.๓.๔ นกัเรียนที่ปลอดจากปัญหาทางเพศ 
 เกณฑ์การประเมนิคุณภาพระดับตัวบ่งช้ี  จากค่าร้อยละเฉลี่ย 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดมีาก ดเียีย่ม 
ผูเ้รียนต ่ากวา่ร้อย
ละ ๕๐ มี
คุณลกัษณะตาม
เกณฑก์ารพจิารณา 

ผูเ้รียนร้อยละ ๕๐-
๗๔ มีคุณลกัษณะ
ตามเกณฑก์าร
พจิารณา 

ผูเ้รียนร้อยละ ๗๕-
๘๙ มีคุณลกัษณะ
ตามเกณฑก์าร
พจิารณา 

ผูเ้รียนร้อยละ ๙๐-
๙๕ มีคุณลกัษณะ
ตามเกณฑก์าร
พจิารณา 

ผูเ้รียนร้อยละ ๙๖ 
ขึ้นไป มี
คุณลกัษณะตาม
เกณฑก์ารพจิารณา 

 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๔ เห็นคุณค่าในตนเอง  มีความมัน่ใจ  กลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสม 
ตัวช้ีวัด / เกณฑ์ / เป้าหมายความส าเร็จ  ร้อยละ ๙๐ 
 ๑.๔.๑  นกัเรียน  ที่มีความมัน่ใจและกลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสม 
 ๑.๔.๒ นกัเรียน  ที่เขา้ร่วมกิจกรรมจิตอาสา 
 เกณฑ์การประเมนิคุณภาพระดับตัวบ่งช้ี  จากค่าร้อยละเฉลี่ย 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดมีาก ดเียีย่ม 
ผูเ้รียนต ่ากวา่ร้อย
ละ ๕๐ มี
คุณลกัษณะตาม
เกณฑก์ารพจิารณา 

ผูเ้รียนร้อยละ ๕๐-
๗๔ มีคุณลกัษณะ
ตามเกณฑก์าร
พจิารณา 

ผูเ้รียนร้อยละ ๗๕-
๘๙ มีคุณลกัษณะ
ตามเกณฑก์าร
พจิารณา 

ผูเ้รียนร้อยละ ๙๐-
๙๕ มีคุณลกัษณะ
ตามเกณฑก์าร
พจิารณา 

ผูเ้รียนร้อยละ ๙๖ 
ขึ้นไป มี
คุณลกัษณะตาม
เกณฑก์ารพจิารณา 



๗ 

 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๕ มีมนุษยส์มัพนัธท์ี่ดีและใหเ้กียรติผูอ่ื้น 
ตัวช้ีวัด / เกณฑ์ / เป้าหมายความส าเร็จ  ร้อยละ ๙๐ 
 ๑.๕.๑  นกัเรียน  ที่หนา้ตา ท่าทาง ร่าเริง แจ่มใส 
 ๑.๕.๒ นกัเรียน  ที่ยิม้แยม้ทกัทาย เพือ่น ครูและผูอ่ื้น 
 ๑.๕.๓ นกัเรียน ที่ไม่มีปัญหาดา้นการทะเลาะววิาท 
 เกณฑ์การประเมนิคุณภาพระดับตัวบ่งช้ี  จากค่าร้อยละเฉลี่ย 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดมีาก ดเียีย่ม 
ผูเ้รียนต ่ากวา่ร้อย
ละ ๕๐ มี
คุณลกัษณะตาม
เกณฑก์ารพจิารณา 

ผูเ้รียนร้อยละ ๕๐-
๗๔ มีคุณลกัษณะ
ตามเกณฑก์าร
พจิารณา 

ผูเ้รียนร้อยละ ๗๕-
๘๙ มีคุณลกัษณะ
ตามเกณฑก์าร
พจิารณา 

ผูเ้รียนร้อยละ ๙๐-
๙๕ มีคุณลกัษณะ
ตามเกณฑก์าร
พจิารณา 

ผูเ้รียนร้อยละ ๙๖ 
ขึ้นไป มี
คุณลกัษณะตาม
เกณฑก์ารพจิารณา 

 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๖ สร้างผลงานจากเขา้ร่วมกิจกรรมดา้นศิลปะ  ดนตรี/นาฏศิลป์  กีฬา/นนัทนาการตาม
จินตนาการ 
ตัวช้ีวัด / เกณฑ์ / เป้าหมายความส าเร็จ  ร้อยละ ๘๕ 
 ๑.๖.๑  นกัเรียน ที่เขา้ร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกหลกัสูตร ดา้นศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ วรรณศิลป์  
 ๑.๖.๒ นกัเรียน ที่เขา้ร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกหลกัสูตร ดา้นนนัทนาการ 
 เกณฑ์การประเมนิคุณภาพระดับตัวบ่งช้ี  จากค่าร้อยละเฉลี่ย 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดมีาก ดเียีย่ม 
ผูเ้รียนต ่ากวา่ร้อย
ละ ๕๐ มี
คุณลกัษณะตาม
เกณฑก์ารพจิารณา 

ผูเ้รียนร้อยละ ๕๐-
๗๔ มีคุณลกัษณะ
ตามเกณฑก์าร
พจิารณา 

ผูเ้รียนร้อยละ ๗๕-
๘๙ มีคุณลกัษณะ
ตามเกณฑก์าร
พจิารณา 

ผูเ้รียนร้อยละ ๙๐-
๙๕ มีคุณลกัษณะ
ตามเกณฑก์าร
พจิารณา 

ผูเ้รียนร้อยละ ๙๖ 
ขึ้นไป มี
คุณลกัษณะตาม
เกณฑก์ารพจิารณา 

 
มาตรฐานที ่๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมทีพ่ึงประสงค์  
๒.๑ มีคุณลกัษณะที่พงึประสงคต์ามหลกัสูตร 
๒.๒ เอ้ืออาทรผูอ่ื้นและกตญัญกูตเวทีต่อผูมี้พระคุณ 
๒.๓ ยอมรับความคิดและวฒันธรรมที่แตกต่าง 
๒.๔ ตระหนกั  รู้คุณค่า  ร่วมอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 
 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๑ มีคุณลกัษณะที่พงึประสงคต์ามหลกัสูตร 
ตัวช้ีวัด / เกณฑ์ / เป้าหมายความส าเร็จ  ร้อยละ ๘๕ 
 ๒.๑.๑  นกัเรียน ที่ผา่นเกณฑคุ์ณลกัษณะที่พึ่งประสงคข์องโรงเรียนทุกขอ้ 



๘ 

 

 เกณฑ์การประเมนิคุณภาพระดับตัวบ่งช้ี  จากค่าร้อยละเฉลี่ย 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดมีาก ดเียีย่ม 
ผูเ้รียนต ่ากวา่ร้อย
ละ ๕๐ ผา่นเกณฑ์
คุณลกัษณะที่พงึ
ประสงคใ์นระดบัดี
ถึงมาก 

ผูเ้รียนร้อยละ ๕๐-
๗๔ ผา่นเกณฑ์
คุณลกัษณะที่พงึ
ประสงคใ์นระดบัดี
ถึงมาก 

ผูเ้รียนร้อยละ ๗๕-
๘๙ ผา่นเกณฑ์
คุณลกัษณะที่พงึ
ประสงคใ์นระดบัดี
ถึงมาก 

ผูเ้รียนร้อยละ ๙๐-
๙๕ ผา่นเกณฑ์
คุณลกัษณะที่พงึ
ประสงคใ์นระดบัดี
ถึงมาก 

ผูเ้รียนร้อยละ ๙๖ 
ขึ้นไป ผา่นเกณฑ์
คุณลกัษณะที่พงึ
ประสงคใ์นระดบัดี
ถึงมาก  

 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๒ เอ้ืออาทรผูอ่ื้นและกตญัญูกตเวทีต่อผูมี้พระคุณ 
ตัวช้ีวัด / เกณฑ์ / เป้าหมายความส าเร็จ ร้อยละ ๘๕ 
 ๒.๒.๑  นกัเรียนผูเ้รียนที่เป็นลูกที่ดีของพอ่แม่ ผูป้กครอง 
 ๒.๒.๒ นกัเรียนที่ไม่มีปัญหาดา้นการปกครอง 

 ๒.๒.๓ นกัเรียน ที่สุภาพ นอบนอ้ม  
 ๒.๒.๔ นกัเรียนที่โอบออ้มอารี ช่วยเหลือผูอ่ื้น 
 เกณฑ์การประเมนิคุณภาพระดับตัวบ่งช้ี  จากค่าร้อยละเฉลี่ย 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดมีาก ดเียีย่ม 
ผูเ้รียนต ่ากวา่ร้อย
ละ ๕๐ มี
คุณลกัษณะตาม
เกณฑก์ารพจิารณา 

ผูเ้รียนร้อยละ ๕๐-
๗๔ มีคุณลกัษณะ
ตามเกณฑก์าร
พจิารณา 

ผูเ้รียนร้อยละ ๗๕-
๘๙ มีคุณลกัษณะ
ตามเกณฑก์าร
พจิารณา 

ผูเ้รียนร้อยละ ๙๐-
๙๕ มีคุณลกัษณะ
ตามเกณฑก์าร
พจิารณา 

ผูเ้รียนร้อยละ ๙๖ 
ขึ้นไป มี
คุณลกัษณะตาม
เกณฑก์ารพจิารณา 

 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๓ ยอมรับความคิดและวฒันธรรมทีแ่ตกต่าง 
ตัวช้ีวัด / เกณฑ์ / เป้าหมายความส าเร็จ  ร้อยละ ๘๕  
 ๒.๓.๑  นกัเรียน  ที่รับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืน 
 ๒.๓.๒ นกัเรียน  ที่เขา้ร่วมกิจกรรมประชาธิปไตย 
 ๒.๓.๓ นกัเรียน  ที่ปฏิบตัิตนตามหลกัศาสนา 
 เกณฑ์การประเมนิคุณภาพระดับตัวบ่งช้ี  จากค่าร้อยละเฉลี่ย 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดมีาก ดเียีย่ม 
ผูเ้รียนต ่ากวา่ร้อย
ละ ๕๐ มี
คุณลกัษณะตาม
เกณฑก์ารพจิารณา 

ผูเ้รียนร้อยละ ๕๐-
๗๔ มีคุณลกัษณะ
ตามเกณฑก์าร
พจิารณา 

ผูเ้รียนร้อยละ ๗๕-
๘๙ มีคุณลกัษณะ
ตามเกณฑก์าร
พจิารณา 

ผูเ้รียนร้อยละ ๙๐-
๙๕ มีคุณลกัษณะ
ตามเกณฑก์าร
พจิารณา 

ผูเ้รียนร้อยละ ๙๖ 
ขึ้นไป มี
คุณลกัษณะตาม
เกณฑก์ารพจิารณา 

 



๙ 

 

ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๔ ตระหนกั  รู้คุณค่า  ร่วมอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 
ตัวช้ีวัด / เกณฑ์ / เป้าหมายความส าเร็จ  ร้อยละ ๘๕ 
 ๒.๔.๑  นกัเรียน ที่ดูแลรักษาสถานที่ และส่ิงของ ทั้งส่วนรวมและส่วนตวั 
 ๒.๔.๒ นกัเรียน  ที่อยูอ่ยา่งพอเพยีง 
 ๒.๔.๓ นกัเรียน  ที่เข้าร่มกิจกรรมทั้งในและนอกโรงเรียนในการอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 
 เกณฑ์การประเมนิคุณภาพระดับตัวบ่งช้ี  จากค่าร้อยละเฉลี่ย 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดมีาก ดเียีย่ม 
ผูเ้รียนต ่ากวา่ร้อย
ละ ๕๐ มี
คุณลกัษณะตาม
เกณฑก์ารพจิารณา 

ผูเ้รียนร้อยละ ๕๐-
๗๔ มีคุณลกัษณะ
ตามเกณฑก์าร
พจิารณา 

ผูเ้รียนร้อยละ ๗๕-
๘๙ มีคุณลกัษณะ
ตามเกณฑก์าร
พจิารณา 

ผูเ้รียนร้อยละ ๙๐-
๙๕ มีคุณลกัษณะ
ตามเกณฑก์าร
พจิารณา 

ผูเ้รียนร้อยละ ๙๖ 
ขึ้นไป มี
คุณลกัษณะตาม
เกณฑก์ารพจิารณา 

 
มาตรฐานที ่๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักเรียนรู้  และพัฒนา ตนเองอย่างต่อเน่ือง 
๓.๑ มีนิสยัรักการอ่านและแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองจากหอ้งสมุด  แหล่งเรียนรู้  และส่ือต่างๆ  รอบตวั 
๓.๒ มีทกัษะในการอ่าน  ฟัง  ดู  พดู  เขียน  และตั้งค  าถามเพือ่คน้หาความรู้เพิม่เติม 
๓.๓ เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม  แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพือ่การเรียนรู้ระหวา่งกนั 
๓.๔ ใชเ้ทคโนโลยใีนการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน 

 
ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๑ มีนิสยัรักการอ่านและแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองจากหอ้งสมุด  แหล่งเรียนรู้  และส่ือต่างๆ  
รอบตวั 
ตัวช้ีวัด / เกณฑ์ / เป้าหมายความส าเร็จ  ร้อยละ ๘๐ 
 ๓.๑.๑  นกัเรียนที่มีการเรียนรู้อยา่งสม ่าเสมอจากการอ่าน อยา่งนอ้ยสปัดาห์ละ ๑ คร้ัง 
 ๓.๑.๒ นกัเรียนที่มีการเรียนรู้อยา่งสม ่าเสมอจากการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ อยา่งนอ้ยสปัดาห์ละ 
๑ คร้ัง 
 ๓.๑.๓ นกัเรียนที่เรียนรู้ผา่นประสบการณ์ตรงร่วมกบัผูอ่ื้นในสถานศึกษาจากการดู การฟัง การลง
มือปฏิบตัิ การทศันศึกษา ตามเกณฑข์องสถานศึกษา และจากขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
 ๓.๑.๔  นกัเรียนที่เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกบัผูอ่ื้นนอกสถานศึกษาจากการดู การฟัง การ
ลงมือปฏิบตัิ การทศันศึกษา ตามเกณฑข์องสถานศึกษา และจากขอ้มูลเชิงประจกัษ์ 
 ๓.๑.๕ นกัเรียนที่เขา้ใชห้อ้งสมุดเพือ่การเรียนรู้ คน้ควา้ อยา่งนอ้ยสปัดาห์ละ ๑ คร้ัง 
  
 
 
 



๑๐ 

 

เกณฑ์การประเมนิคุณภาพระดับตัวบ่งช้ี  จากค่าร้อยละเฉลี่ย 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดมีาก ดเียีย่ม 
ผูเ้รียนต ่ากวา่ร้อย
ละ ๕๐ มี
คุณลกัษณะตาม
เกณฑก์ารพจิารณา 

ผูเ้รียนร้อยละ ๕๐-
๗๔ มีคุณลกัษณะ
ตามเกณฑก์าร
พจิารณา 

ผูเ้รียนร้อยละ ๗๕-
๘๙ มีคุณลกัษณะ
ตามเกณฑก์าร
พจิารณา 

ผูเ้รียนร้อยละ ๙๐-
๙๕ มีคุณลกัษณะ
ตามเกณฑก์าร
พจิารณา 

ผูเ้รียนร้อยละ ๙๖ 
ขึ้นไป มี
คุณลกัษณะตาม
เกณฑก์ารพจิารณา 

 
ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๒ มีทกัษะในการอ่าน  ฟัง  ดู  พดู  เขียน  และตั้งค  าถามเพือ่คน้หาความรู้เพิม่เติม 
ตัวช้ีวัด / เกณฑ์ / เป้าหมายความส าเร็จ  ร้อยละ ๘๐ 
 ๓.๒.๑  นกัเรียน ที่อ่านหนงัสือนอกหลกัสูตร อยา่งนอ้ยเดือนละ ๑ เล่ม 
 ๓.๒.๒ นกัเรียน  ที่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทยอยูใ่นระดบัดี 
 ๓.๒.๓ นกัเรียน  ที่ผา่นการทดสอบสมรรถภาพดา้นการอ่านและการส่ือสารในระดบัดี 
 ๓.๒.๔  นกัเรียน ที่สามารถสรุปประเด็นและจดบนัทึกขอ้มูล ความรู้ที่ไดจ้ากการอ่าน การเขียนและ
การฟังอยูเ่สมอ 
 ๓.๒.๕ นกัเรียน ที่สามารถตั้งค  าถามเพือ่คน้ควา้ความรู้เพิม่เติมจากการอ่าน 
 เกณฑ์การประเมนิคุณภาพระดับตัวบ่งช้ี  จากค่าร้อยละเฉลี่ย 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดมีาก ดเียีย่ม 
ผูเ้รียนต ่ากวา่ร้อย
ละ ๕๐ มี
คุณลกัษณะตาม
เกณฑก์ารพจิารณา 

ผูเ้รียนร้อยละ ๕๐-
๗๔ มีคุณลกัษณะ
ตามเกณฑก์าร
พจิารณา 

ผูเ้รียนร้อยละ ๗๕-
๘๙ มีคุณลกัษณะ
ตามเกณฑก์าร
พจิารณา 

ผูเ้รียนร้อยละ ๙๐-
๙๕ มีคุณลกัษณะ
ตามเกณฑก์าร
พจิารณา 

ผูเ้รียนร้อยละ ๙๖ 
ขึ้นไป มี
คุณลกัษณะตาม
เกณฑก์ารพจิารณา 

 
ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๓  เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม  แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพือ่การเรียนรู้ระหวา่งกนั 
ตัวช้ีวัด / เกณฑ์ / เป้าหมายความส าเร็จ  ร้อยละ ๘๐ 
 ๓.๓.๑  นกัเรียน  ที่เขา้กลุ่มท ากิจกรมทั้งในและนอกหลกัสูตร 
 ๓.๓.๒ นกัเรียน  ที่มีการแสดงความคิดเห็นเพือ่แลกเปล่ียนเรียนรู้ตามป้ายนิเทศหรือผา่นระบบ
เทคโนโลย ี
 เกณฑ์การประเมนิคุณภาพระดับตัวบ่งช้ี  จากค่าร้อยละเฉลี่ย 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดมีาก ดเียีย่ม 
ผูเ้รียนต ่ากวา่ร้อย
ละ ๕๐ มี
คุณลกัษณะตาม
เกณฑก์ารพจิารณา 

ผูเ้รียนร้อยละ ๕๐-
๗๔ มีคุณลกัษณะ
ตามเกณฑก์าร
พจิารณา 

ผูเ้รียนร้อยละ ๗๕-
๘๙ มีคุณลกัษณะ
ตามเกณฑก์าร
พจิารณา 

ผูเ้รียนร้อยละ ๙๐-
๙๕ มีคุณลกัษณะ
ตามเกณฑก์าร
พจิารณา 

ผูเ้รียนร้อยละ ๙๖ 
ขึ้นไป มี
คุณลกัษณะตาม
เกณฑก์ารพจิารณา 



๑๑ 

 

ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๔ ใชเ้ทคโนโลยใีนการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน 
ตัวช้ีวัด / เกณฑ์ / เป้าหมายความส าเร็จ  ร้อยละ ๗๕ 
 ๓.๔.๑  นกัเรียน  ที่เทคโนโลยใีนการเรียนรู้ 
 ๓.๔.๒ นกัเรียน  ที่น าเสนอผลงานผา่นเทคโนโลย ี
 ๓.๔.๓ นกัเรียน  ที่น าเสนอผลงานผา่นส่ืออ่ืน ๆ  
 เกณฑ์การประเมนิคุณภาพระดับตัวบ่งช้ี  จากค่าร้อยละเฉลี่ย 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดมีาก ดเียีย่ม 
ผูเ้รียนต ่ากวา่ร้อย
ละ ๕๐ มี
คุณลกัษณะตาม
เกณฑก์ารพจิารณา 

ผูเ้รียนร้อยละ ๕๐-
๗๔ มีคุณลกัษณะ
ตามเกณฑก์าร
พจิารณา 

ผูเ้รียนร้อยละ ๗๕-
๘๙ มีคุณลกัษณะ
ตามเกณฑก์าร
พจิารณา 

ผูเ้รียนร้อยละ ๙๐-
๙๕ มีคุณลกัษณะ
ตามเกณฑก์าร
พจิารณา 

ผูเ้รียนร้อยละ ๙๖ 
ขึ้นไป มี
คุณลกัษณะตาม
เกณฑก์ารพจิารณา 

 
 
มาตรฐานที ่๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการคดิอย่างเป็นระบบ  คดิสร้างสรรค์   ตัดสินใจ  แก้ปัญหาได้
อย่างมสีติสมเหตุผล 
๔.๑ สรุปความคิดจากเร่ืองที่อ่าน  ฟัง  และดู  และส่ือสารโดยการพดูหรือเขียนตามความคิดของตนเอง 
๔.๒ น าเสนอวธีิคิด  วธีิแกปั้ญหาดว้ยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 
๔.๓ ก าหนดเป้าหมาย  คาดการณ์  ตดัสินใจแกปั้ญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 
๔.๔ มีความคิดริเร่ิม  และสร้างสรรคผ์ลงานดว้ยความภาคภูมิใจ 

 
ตัวบ่งช้ีที่ ๔.๑ สรุปความคิดจากเร่ืองที่อ่าน  ฟัง  และดู  และส่ือสารโดยการพดูหรือเขียนตามความคิดของ
ตนเอง 
ตัวช้ีวัด / เกณฑ์ / เป้าหมายความส าเร็จ  ร้อยละ ๘๐ 
 ๔.๑.๑  นกัเรียนที่สามารถสรุปความคิดจากเร่ืองที่อ่าน โดยการพดูหรือการเขียนตามความคิดของ
ตนเอง 
 ๔.๑.๒ นกัเรียนที่สามารถสรุปความคิดจากเร่ืองที่ฟัง โดยการพดูหรือการเขียนตามความคิดของ
ตนเอง 
 ๔.๑.๓ นกัเรียนที่สามารถสรุปความคิดจากเร่ืองที่ดูโดยการพดูหรือการเขียนตามความคิดของ
ตนเอง 
 ๔.๑.๔ นกัเรียน ที่ผา่นเกณฑก์ารประเมินความสามารถดา้นการคิด ตามที่ก  าหนดในหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช ๒๕๕๑ 
  
 



๑๒ 

 

เกณฑ์การประเมนิคุณภาพระดับตัวบ่งช้ี  จากค่าร้อยละเฉลี่ย 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดมีาก ดเียีย่ม 
ผูเ้รียนต ่ากวา่ร้อย
ละ ๕๐ มี
คุณลกัษณะตาม
เกณฑก์ารพจิารณา 

ผูเ้รียนร้อยละ ๕๐-
๗๔ มีคุณลกัษณะ
ตามเกณฑก์าร
พจิารณา 

ผูเ้รียนร้อยละ ๗๕-
๘๙ มีคุณลกัษณะ
ตามเกณฑก์าร
พจิารณา 

ผูเ้รียนร้อยละ ๙๐-
๙๕ มีคุณลกัษณะ
ตามเกณฑก์าร
พจิารณา 

ผูเ้รียนร้อยละ ๙๖ 
ขึ้นไป มี
คุณลกัษณะตาม
เกณฑก์ารพจิารณา 

 
ตัวบ่งช้ีที่ ๔.๒  น าเสนอวธีิคิด  วิธีแกปั้ญหาดว้ยภาษาหรือวธีิการของตนเอง 
ตัวช้ีวัด / เกณฑ์ / เป้าหมายความส าเร็จ  ร้อยละ ๘๐ 
 ๔.๒.๑  นกัเรียน  ที่สามารถน าเสนอวธีิคิดอยา่งสร้างสรรค ์
 ๔.๒.๒ นกัเรียน  ที่สามารถแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเป็นระบบ 
 ๔.๒.๓ นกัเรียน  ที่สามารถตดัสินใจแกปั้ญหา ไดด้ว้ยวธีิการของตนเอง 
 เกณฑ์การประเมนิคุณภาพระดับตัวบ่งช้ี  จากค่าร้อยละเฉลี่ย 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดมีาก ดเียีย่ม 
ผูเ้รียนต ่ากวา่ร้อย
ละ ๕๐ มี
คุณลกัษณะตาม
เกณฑก์ารพจิารณา 

ผูเ้รียนร้อยละ ๕๐-
๗๔ มีคุณลกัษณะ
ตามเกณฑก์าร
พจิารณา 

ผูเ้รียนร้อยละ ๗๕-
๘๙ มีคุณลกัษณะ
ตามเกณฑก์าร
พจิารณา 

ผูเ้รียนร้อยละ ๙๐-
๙๕ มีคุณลกัษณะ
ตามเกณฑก์าร
พจิารณา 

ผูเ้รียนร้อยละ ๙๖ 
ขึ้นไป มี
คุณลกัษณะตาม
เกณฑก์ารพจิารณา 

 
ตัวบ่งช้ีที่ ๔.๓  ก าหนดเป้าหมาย  คาดการณ์  ตดัสินใจแกปั้ญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 
ตัวช้ีวัด / เกณฑ์ / เป้าหมายความส าเร็จ  ร้อยละ ๘๐ 
 ๔.๓.๑  นกัเรียน ที่มีการก าหนดเป้าหมายการท างานอยา่งชดัเจน 
 ๔.๓.๒ นกัเรียน  ที่สามารถคาดการณ์และก าหนดเป้าหมายในอนาคตไดอ้ยา่งมีเหตุผล 
 ๔.๓.๓ นกัเรียน  ที่สามารถตดัสินใจแกปั้ญหา โดยมีเหตุผลประกอบ 
 เกณฑ์การประเมนิคุณภาพระดับตัวบ่งช้ี  จากค่าร้อยละเฉลี่ย 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดมีาก ดเียีย่ม 
ผูเ้รียนต ่ากวา่ร้อย
ละ ๕๐ มี
คุณลกัษณะตาม
เกณฑก์ารพจิารณา 

ผูเ้รียนร้อยละ ๕๐-
๗๔ มีคุณลกัษณะ
ตามเกณฑก์าร
พจิารณา 

ผูเ้รียนร้อยละ ๗๕-
๘๙ มีคุณลกัษณะ
ตามเกณฑก์าร
พจิารณา 

ผูเ้รียนร้อยละ ๙๐-
๙๕ มีคุณลกัษณะ
ตามเกณฑก์าร
พจิารณา 

ผูเ้รียนร้อยละ ๙๖ 
ขึ้นไป มี
คุณลกัษณะตาม
เกณฑก์ารพจิารณา 

 
 
 



๑๓ 

 

ตัวบ่งช้ีที่ ๔.๔  มีความคิดริเร่ิม และสร้างสรรคผ์ลงานดว้ยความภาคภูมิใจ 
ตัวช้ีวัด / เกณฑ์ / เป้าหมายความส าเร็จ  ร้อยละ ๘๐ 
 ๔.๔.๑  นกัเรียน ที่สามารถรวบรวมความรู้ ความคิด แลง้งสร้างเป็นความรู้ใหม่ 
 ๔.๔.๒ นกัเรียน ที่มีผลงานการเขียน / งานศิลปะ / งานสร้างสรรค ์
 เกณฑ์การประเมนิคุณภาพระดับตัวบ่งช้ี  จากค่าร้อยละเฉลี่ย 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดมีาก ดเียีย่ม 
ผูเ้รียนต ่ากวา่ร้อย
ละ ๕๐ มี
คุณลกัษณะตาม
เกณฑก์ารพจิารณา 

ผูเ้รียนร้อยละ ๕๐-
๗๔ มีคุณลกัษณะ
ตามเกณฑก์าร
พจิารณา 

ผูเ้รียนร้อยละ ๗๕-
๘๙ มีคุณลกัษณะ
ตามเกณฑก์าร
พจิารณา 

ผูเ้รียนร้อยละ ๙๐-
๙๕ มีคุณลกัษณะ
ตามเกณฑก์าร
พจิารณา 

ผูเ้รียนร้อยละ ๙๖ 
ขึ้นไป มี
คุณลกัษณะตาม
เกณฑก์ารพจิารณา 

 
 
มาตรฐานที ่ ๕  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
๕.๑ ผมสมัฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ ์
๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะส าคญัตามหลกัสูตรเป็นไปตามเกณฑ ์
๕.๓ ผลการประเมินการอ่าน  คิดวเิคราะห์  และเขียนเป็นไปตามเกณฑ ์
๕.๔ ผลการทดสอบระดบัชาติเป็นไปตามเกณฑ ์

 
ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๑ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ ์
ตัวช้ีวัด / เกณฑ์ / เป้าหมายความส าเร็จ  ร้อยละ ๗๐ 
 ๕.๑.๑  ผูเ้รียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในระดบัดี 
 ๕.๑.๒ ผูเ้รียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในระดบัดี 
 ๕.๑.๓ ผูเ้รียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ ในระดบัดี 
 ๕.๑.๔ ผูเ้รียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ใน
ระดบัดี 
 ๕.๑.๕ ผูเ้รียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ในระดบัดี 
 ๕.๑.๖ ผูเ้รียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ในระดบัดี 
 ๕.๑.๗ ผูเ้รียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ีในระดบัดี 
 ๕.๑.๘ ผูเ้รียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในระดบัดี 
  
 
 
 



๑๔ 

 

เกณฑ์การประเมนิคุณภาพระดับตัวบ่งช้ี  จากค่าร้อยละเฉลี่ย 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดมีาก ดเียีย่ม 
ผูเ้รียนต ่ากวา่ร้อย
ละ ๕๐ มี
คุณลกัษณะตาม
เกณฑก์ารพจิารณา 

ผูเ้รียนร้อยละ ๕๐-
๖๙ มีคุณลกัษณะ
ตามเกณฑก์าร
พจิารณา 

ผูเ้รียนร้อยละ ๗๐-
๗๙ มีคุณลกัษณะ
ตามเกณฑก์าร
พจิารณา 

ผูเ้รียนร้อยละ ๘๐-
๘๙ มีคุณลกัษณะ
ตามเกณฑก์าร
พจิารณา 

ผูเ้รียนร้อยละ ๙๑ 
ขึ้นไป มี
คุณลกัษณะตาม
เกณฑก์ารพจิารณา 

 
ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะส าคญัตามหลกัสูตรเป็นไปตามเกณฑ ์
ตัวช้ีวัด / เกณฑ์ / เป้าหมายความส าเร็จ  ร้อยละ ๗๐ 
 ๕.๒.๑  นกัเรียนผา่นการประเมินความสามารถในการส่ือสารในระดบัดี 
 ๕.๒.๒ นกัเรียนผา่นการประเมินความสามารถในการคิดในระดบัดี 
 ๕.๒.๓ นกัเรียนผา่นการประเมินความสามารถในการแกปั้ญหาในระดบัดี 
 ๕.๒.๔ นกัเรียนผา่นการประเมินความสามารถในการใชท้กัษะชีวติในระดบัดี 
 ๕.๒.๕ นกัเรียนผา่นการประเมินความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยใีนระดบัดี 
 เกณฑ์การประเมนิคุณภาพระดับตัวบ่งช้ี  จากค่าร้อยละเฉลี่ย 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดมีาก ดเียีย่ม 
ผูเ้รียนต ่ากวา่ร้อย
ละ ๕๐ มี
คุณลกัษณะตาม
เกณฑก์ารพจิารณา 

ผูเ้รียนร้อยละ ๕๐-
๖๙ มีคุณลกัษณะ
ตามเกณฑก์าร
พจิารณา 

ผูเ้รียนร้อยละ ๗๐-
๗๙ มีคุณลกัษณะ
ตามเกณฑก์าร
พจิารณา 

ผูเ้รียนร้อยละ ๘๐-
๘๙ มีคุณลกัษณะ
ตามเกณฑก์าร
พจิารณา 

ผูเ้รียนร้อยละ ๙๑ 
ขึ้นไป มี
คุณลกัษณะตาม
เกณฑก์ารพจิารณา 

 
ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๓  ผลการประเมินการอ่าน  คิดวเิคราะห์  และเขียนเป็นไปตามเกณฑ ์
ตัวช้ีวัด / เกณฑ์ / เป้าหมายความส าเร็จ  ร้อยละ ๗๐ 
 ๕.๓.๑  นกัเรียนผา่นการประเมินความสามารถในการอ่านในระดบัดี 
 ๕.๓.๒ นกัเรียนผา่นการประเมินความสามารถในการวเิคราะห์ในระดบัดี 
 ๕.๓.๓ นกัเรียนผา่นการประเมินความสามารถในการเขียนในระดบัดี 
 เกณฑ์การประเมนิคุณภาพระดับตัวบ่งช้ี  จากค่าร้อยละเฉลี่ย 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดมีาก ดเียีย่ม 
ผูเ้รียนต ่ากวา่ร้อย
ละ ๕๐ มี
คุณลกัษณะตาม
เกณฑก์ารพจิารณา 

ผูเ้รียนร้อยละ ๕๐-
๖๙ มีคุณลกัษณะ
ตามเกณฑก์าร
พจิารณา 

ผูเ้รียนร้อยละ ๗๐-
๗๙ มีคุณลกัษณะ
ตามเกณฑก์าร
พจิารณา 

ผูเ้รียนร้อยละ ๘๐-
๘๙ มีคุณลกัษณะ
ตามเกณฑก์าร
พจิารณา 

ผูเ้รียนร้อยละ ๙๑ 
ขึ้นไป มี
คุณลกัษณะตาม
เกณฑก์ารพจิารณา 

 



๑๕ 

 

ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๔  ผลการทดสอบระดบัชาติเป็นไปตามเกณฑ ์
ตัวช้ีวัด / เกณฑ์ / เป้าหมายความส าเร็จ   ระดับ ดี  (ร้อยละ ๗๐ ) 
 ๕.๔.๑  ผลการทดสอบระดบัชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เป็นไปตามเกณฑ ์
 ๕.๔.๒ ผลการทดสอบระดบัชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เป็นไปตามเกณฑ ์
 ๕.๔.๓ ผลการทดสอบระดบัชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ เป็นไปตามเกณฑดี์ 
 ๕.๔.๔ ผลการทดสอบระดบัชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษาฯ เป็นไปตามเกณฑ ์
 ๕.๔.๕ ผลการทดสอบระดบัชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เป็นไปตามเกณฑ ์
 ๕.๔.๖  ผลการทดสอบระดบัชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เป็นไปตามเกณฑ ์
 ๕.๔.๗ ผลการทดสอบระดบัชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เป็นไปตามเกณฑ ์
 ๕.๔.๘ ผลการทดสอบระดบัชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นไปตาม
เกณฑ ์
 เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งช้ี   

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดมีาก ดเียีย่ม 
ค่าพฒันา /ผลการ
ทดสอบระดบัชาติ
ลดลง  

ค่าพฒันา /ผลการ
ทดสอบระดบัชาติ
เท่าเดิม 

ค่าพฒันา /ผลการ
ทดสอบระดบัชาติ
เพิม่ขึ้น ร้อยละ ๑ 

ค่าพฒันา /ผลการ
ทดสอบระดบัชาติ
เพิม่ขึ้น ร้อยละ ๒ 

ค่าพฒันา /ผลการ
ทดสอบระดบัชาติ
เพิม่ขึ้น ร้อยละ ๓
ขึ้นไป 

 
มาตรฐานที ่๖  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน  รักการท างาน  สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดี
ต่ออาชีพสุจริต 
๖.๑ วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ 
๖.๒ ท างานอยา่งมีความสุข  มุ่งมัน่พฒันางาน  และภูมิใจในผลงานของตนเอง 
๖.๓ ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
๖.๔ มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เก่ียวกบัอาชีพที่ตนเองสนใจ 

 
ตัวบ่งช้ีที่ ๖.๑ วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ 
ตัวช้ีวัด / เกณฑ์ / เป้าหมายความส าเร็จ  ร้อยละ ๘๐ 
 ๖.๑.๑  นกัเรียนที่มีการท างานครบตามล าดบัขั้นตอน 

๖.๑.๒ นกัเรียนที่อธิบายขั้นตอนการท างานและผลงานที่เกิดขึ้นทั้งส่วนดีและส่วนที่บกพร่อง 
๖.๑.๓ นกัเรียนมีการปรับปรุงงาน 
๖.๑.๔ นกัเรียนมีผลงานบรรลุเป้าหมาย 

  
 



๑๖ 

 

 เกณฑ์การประเมนิคุณภาพระดับตัวบ่งช้ี  จากค่าร้อยละเฉลี่ย 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดมีาก ดเียีย่ม 
ผูเ้รียนต ่ากวา่ร้อย
ละ ๕๐ มี
คุณลกัษณะตาม
เกณฑก์ารพจิารณา 

ผูเ้รียนร้อยละ ๕๐-
๗๔ มีคุณลกัษณะ
ตามเกณฑก์าร
พจิารณา 

ผูเ้รียนร้อยละ ๗๕-
๘๙ มีคุณลกัษณะ
ตามเกณฑก์าร
พจิารณา 

ผูเ้รียนร้อยละ ๙๐-
๙๕ มีคุณลกัษณะ
ตามเกณฑก์าร
พจิารณา 

ผูเ้รียนร้อยละ ๙๖ 
ขึ้นไป มี
คุณลกัษณะตาม
เกณฑก์ารพจิารณา 

 
ตัวบ่งช้ีที่ ๖.๒ ท างานอยา่งมีความสุข  มุ่งมัน่พฒันางาน  และภูมิใจในผลงานของตนเอง 
ตัวช้ีวัด / เกณฑ์ / เป้าหมายความส าเร็จ  ร้อยละ ๘๐ 
 ๖.๒.๑  นกัเรียนที่รักการท างานและมีเจตคติที่ดีต่อการท างาน 
 ๖.๒.๒ นกัเรียนที่ปรับปรุงและพฒันางานอยา่งเตม็ความสามารถ เพือ่ใหง้านมีประสิทธิภาพ 
 ๖.๒.๓ นกัเรียนช่ืนชม ภาคภูมิใจในผลงานที่ตนเองท างานหรือมีส่วนร่วม 
 เกณฑ์การประเมนิคุณภาพระดับตัวบ่งช้ี  จากค่าร้อยละเฉลี่ย 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดมีาก ดเียีย่ม 
ผูเ้รียนต ่ากวา่ร้อย
ละ ๕๐ มี
คุณลกัษณะตาม
เกณฑก์ารพจิารณา 

ผูเ้รียนร้อยละ ๕๐-
๗๔ มีคุณลกัษณะ
ตามเกณฑก์าร
พจิารณา 

ผูเ้รียนร้อยละ ๗๕-
๘๙ มีคุณลกัษณะ
ตามเกณฑก์าร
พจิารณา 

ผูเ้รียนร้อยละ ๙๐-
๙๕ มีคุณลกัษณะ
ตามเกณฑก์าร
พจิารณา 

ผูเ้รียนร้อยละ ๙๖ 
ขึ้นไป มี
คุณลกัษณะตาม
เกณฑก์ารพจิารณา 

 
ตัวบ่งช้ีที่ ๖.๓ ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
ตัวช้ีวัด / เกณฑ์ / เป้าหมายความส าเร็จ  ร้อยละ ๘๐ 
 ๖.๓.๑  นกัเรียนที่สามารถใชก้ระบวนการกลุ่มและการร่วมกนัท างานเป็นทีม 
 ๖.๓.๒ นกัเรียนที่รับผดิชอบงานที่กลุ่มมอบหมายและขจดัความขดัแยง้ในการท างานได ้
 ๖.๓.๓ นกัเรียนที่สามารถแสดงความช่ืนชม หรือตั้งขอ้สงัเกตเก่ียวกบัการท างานในกลุ่มไดอ้ยา่ง
ชดัเจน 
 เกณฑ์การประเมนิคุณภาพระดับตัวบ่งช้ี  จากค่าร้อยละเฉลี่ย 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดมีาก ดเียีย่ม 
ผูเ้รียนต ่ากวา่ร้อย
ละ ๕๐ มี
คุณลกัษณะตาม
เกณฑก์ารพจิารณา 

ผูเ้รียนร้อยละ ๕๐-
๗๔ มีคุณลกัษณะ
ตามเกณฑก์าร
พจิารณา 

ผูเ้รียนร้อยละ ๗๕-
๘๙ มีคุณลกัษณะ
ตามเกณฑก์าร
พจิารณา 

ผูเ้รียนร้อยละ ๙๐-
๙๕ มีคุณลกัษณะ
ตามเกณฑก์าร
พจิารณา 

ผูเ้รียนร้อยละ ๙๖ 
ขึ้นไป มี
คุณลกัษณะตาม
เกณฑก์ารพจิารณา 

 
 



๑๗ 

 

ตัวบ่งช้ีที่ ๖.๔ มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เก่ียวกบัอาชีพที่ตนเองสนใจ 
ตัวช้ีวัด / เกณฑ์ / เป้าหมายความส าเร็จ  ร้อยละ ๘๐ 
 ๖.๔.๑  นกัเรียนที่จ  าแนกอาชีพที่สุจริตและไม่สุจริตได ้
 ๖.๔.๒ นกัเรียนที่มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
 ๖.๔.๓ นกัเรียนที่สามารถบอกอาชีพที่ตนสนใจพร้อมใหเ้หตุผลประกอบได ้
 เกณฑ์การประเมนิคุณภาพระดับตัวบ่งช้ี  จากค่าร้อยละเฉลี่ย 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดมีาก ดเียีย่ม 
ผูเ้รียนต ่ากวา่ร้อย
ละ ๕๐ มี
คุณลกัษณะตาม
เกณฑก์ารพจิารณา 

ผูเ้รียนร้อยละ ๕๐-
๗๔ มีคุณลกัษณะ
ตามเกณฑก์าร
พจิารณา 

ผูเ้รียนร้อยละ ๗๕-
๘๙ มีคุณลกัษณะ
ตามเกณฑก์าร
พจิารณา 

ผูเ้รียนร้อยละ ๙๐-
๙๕ มีคุณลกัษณะ
ตามเกณฑก์าร
พจิารณา 

ผูเ้รียนร้อยละ ๙๖ 
ขึ้นไป มี
คุณลกัษณะตาม
เกณฑก์ารพจิารณา 

 
 
มาตรฐานด้านการจดัการศึกษา 
มาตรฐานที่  ๗  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมปีระสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
๗.๑ ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนทั้งดา้นความรู้  ทกัษะกระบวนการสมรรถนะ  และ

คุณลกัษณะที่พงึประสงค ์
๗.๒ ครูมีการวเิคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล  และใชข้อ้มูลในการวางแผนการจดัการเรียนรู้เพือ่พฒันา

ศกัยภาพของผูเ้รียน 
๗.๓ ครูออกแบบและจดัการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคลและ พฒันาการทาง

สติปัญญา 
๗.๔ ครูใชส่ื้อและเทคโนโลยทีี่เหมาะสมผนวกกบัการน าบริบทและภูมมิปัญญาของทอ้งถ่ินมาบูรณา

การในการจดัการเรียนรู้ 
๗.๕ ครูมีการวดัและประเมินผลที่มุ่งเนน้การพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน  ดว้ยวิธีการที่หลากหลาย 
๗.๖ ครูใหค้  าแนะน า  ค  าปรึกษา  และแกไ้ขปัญหาใหแ้ก่ผูเ้รียนทั้งดา้นการเรียนและคุณภาพชีวติดว้ย

ความเสมอภาค 
๗.๗ ครูมีการศึกษา  วจิยัและพฒันาการจดัการเรียนรู้ในวชิาที่ตนรับผดิชอบ  และใชผ้ลในการปรับการ

สอน 
๗.๘ ครูประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งที่ดี  และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 
๗.๙ ครูจดัการเรียนการสอนตามวชิาที่ไดรั้บมอบหมายเตม็เวลา  เตม็ความสามารถ 

 
 



๑๘ 

 

ตัวบ่งช้ีที่ ๗.๑  ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนทั้งดา้นความรู้  ทกัษะกระบวนการสมรรถนะ  และ
คุณลกัษณะที่พงึประสงค ์
ตัวช้ีวัด / เกณฑ์ / เป้าหมายความส าเร็จ  ร้อยละ ๙๐ 
 ๗.๑.๑  ครู ที่มีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนทั้งดา้นความรู้  ทกัษะกระบวนการ 
 ๗.๑.๒ ครู ที่มีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนดา้นสมรรถนะ 
 ๗.๑.๓ ครู ที่มีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนดา้นคุณลกัษณะที่พึ่งประสงค ์
 เกณฑ์การประเมนิคุณภาพระดับตัวบ่งช้ี  จากค่าร้อยละเฉลี่ย 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดมีาก ดเียีย่ม 
ครูต ่ากวา่ร้อยละ 
๕๐ มีคุณลกัษณะ
ตามเกณฑก์าร
พจิารณา 

ครูร้อยละ ๕๐-๗๔ 
มีคุณลกัษณะตาม
เกณฑก์ารพจิารณา 

ครูร้อยละ ๗๕-๘๙ 
มีคุณลกัษณะตาม
เกณฑก์ารพจิารณา 

ครูร้อยละ ๙๐-๙๕ 
มีคุณลกัษณะตาม
เกณฑก์ารพจิารณา 

ครูร้อยละ ๙๖ ขึ้น
ไป มีคุณลกัษณะ
ตามเกณฑก์าร
พจิารณา 

 
ตัวบ่งช้ีที่ ๗.๒ ครูมีการวเิคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล  และใชข้อ้มูลในการวางแผนการจดัการเรียนรู้เพือ่
พฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน 
ตัวช้ีวัด / เกณฑ์ / เป้าหมายความส าเร็จ   ร้อยละ ๙๐ 
 ๗.๒.๑  ครู ที่มีการวเิคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล   
 ๗.๒.๒ ครู ที่มีใชข้อ้มูลในการวางแผนการจดัการเรียนรู้เพือ่พฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน 
 เกณฑ์การประเมนิคุณภาพระดับตัวบ่งช้ี  จากค่าร้อยละเฉลี่ย 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดมีาก ดเียีย่ม 
ครูต ่ากวา่ร้อยละ 
๕๐ มีคุณลกัษณะ
ตามเกณฑก์าร
พจิารณา 

ครูร้อยละ ๕๐-๗๔ 
มีคุณลกัษณะตาม
เกณฑก์ารพจิารณา 

ครูร้อยละ ๗๕-๘๙ 
มีคุณลกัษณะตาม
เกณฑก์ารพจิารณา 

ครูร้อยละ ๙๐-๙๕ 
มีคุณลกัษณะตาม
เกณฑก์ารพจิารณา 

ครูร้อยละ ๙๖ ขึ้น
ไป มีคุณลกัษณะ
ตามเกณฑก์าร
พจิารณา 

 
ตัวบ่งช้ีที่ ๗.๓ ครูออกแบบและจดัการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคลและพฒันาการทาง
สติปัญญา 
ตัวช้ีวัด / เกณฑ์ / เป้าหมายความส าเร็จ  ร้อยละ ๙๐ 
 ๗.๓.๑  ครู ที่มีออกแบบและจดัการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
 ๗.๓.๒ ครู ที่มีออกแบบและจดัการเรียนรู้ที่พฒันาเด็กพเิศษดา้นสติปัญญา 
  
 
 



๑๙ 

 

เกณฑ์การประเมนิคุณภาพระดับตัวบ่งช้ี  จากค่าร้อยละเฉลี่ย 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดมีาก ดเียีย่ม 
ครูต ่ากวา่ร้อยละ 
๕๐ มีคุณลกัษณะ
ตามเกณฑก์าร
พจิารณา 

ครูร้อยละ ๕๐-๗๔ 
มีคุณลกัษณะตาม
เกณฑก์ารพจิารณา 

ครูร้อยละ ๗๕-๘๙ 
มีคุณลกัษณะตาม
เกณฑก์ารพจิารณา 

ครูร้อยละ ๙๐-๙๕ 
มีคุณลกัษณะตาม
เกณฑก์ารพจิารณา 

ครูร้อยละ ๙๖ ขึ้น
ไป มีคุณลกัษณะ
ตามเกณฑก์าร
พจิารณา 

 
ตัวบ่งช้ีที่ ๗.๔ ครูใชส่ื้อและเทคโนโลยทีี่เหมาะสมผนวกกบัการน าบริบทและภูมิปัญญาของทอ้งถ่ินมา
บูรณาการในการจดัการเรียนรู้ 
ตัวช้ีวัด / เกณฑ์ / เป้าหมายความส าเร็จ  ร้อยละ  ๙๐ 
 ๗.๔.๑  ครู ที่ใชส่ื้อและเทคโนโลยใีนการจดัการเรียนการสอน 
 ๗.๔.๒ ครู ที่ใชภู้มิปัญญาของทอ้งถ่ินมาบูรณาการในการจดัการเรียนรู้ 
 ๗.๔.๓ ครู ที่ใชส่ื้อและเทคโนโลยทีี่เหมาะสมผนวกกบัการน าบริบทและภูมิปัญญาของทอ้งถ่ินมา
บูรณาการในการจดัการเรียนรู้ 
 
 เกณฑ์การประเมนิคุณภาพระดับตัวบ่งช้ี  จากค่าร้อยละเฉลี่ย 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดมีาก ดเียีย่ม 
ครูต ่ากวา่ร้อยละ 
๕๐ มีคุณลกัษณะ
ตามเกณฑก์าร
พจิารณา 

ครูร้อยละ ๕๐-๗๔ 
มีคุณลกัษณะตาม
เกณฑก์ารพจิารณา 

ครูร้อยละ ๗๕-๘๙ 
มีคุณลกัษณะตาม
เกณฑก์ารพจิารณา 

ครูร้อยละ ๙๐-๙๕ 
มีคุณลกัษณะตาม
เกณฑก์ารพจิารณา 

ครูร้อยละ ๙๖ ขึ้น
ไป มีคุณลกัษณะ
ตามเกณฑก์าร
พจิารณา 

 
ตัวบ่งช้ีที่ ๗.๕ ครูมีการวดัและประเมินผลที่มุ่งเนน้การพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน  ดว้ยวธีิการที่หลากหลาย 
ตัวช้ีวัด / เกณฑ์ / เป้าหมายความส าเร็จ  ร้อยละ  ๙๐ 
 ครู ที่มีการวดัและประเมินผลที่มุ่งเนน้การพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน  ดว้ยวธีิการที่หลากหลาย 
  

 เกณฑ์การประเมนิคุณภาพระดับตัวบ่งช้ี  จากค่าร้อยละเฉลี่ย 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดมีาก ดเียีย่ม 
ครูต ่ากวา่ร้อยละ 
๕๐ มีคุณลกัษณะ
ตามเกณฑก์าร
พจิารณา 

ครูร้อยละ ๕๐-๗๔ 
มีคุณลกัษณะตาม
เกณฑก์ารพจิารณา 

ครูร้อยละ ๗๕-๘๙ 
มีคุณลกัษณะตาม
เกณฑก์ารพจิารณา 

ครูร้อยละ ๙๐-๙๕ 
มีคุณลกัษณะตาม
เกณฑก์ารพจิารณา 

ครูร้อยละ ๙๖ ขึ้น
ไป มีคุณลกัษณะ
ตามเกณฑก์าร
พจิารณา 

 



๒๐ 

 

ตัวบ่งช้ีที่ ๗.๖ ครูใหค้  าแนะน า  ค  าปรึกษา  และแกไ้ขปัญหาใหแ้ก่ผูเ้รียนทั้งดา้นการเรียนและคุณภาพชีวติ
ดว้ยความเสมอภาค 
ตัวช้ีวัด / เกณฑ์ / เป้าหมายความส าเร็จ  ร้อยละ  ๙๐ 
 ครูใหค้  าแนะน า  ค  าปรึกษา  และแกไ้ขปัญหาใหแ้ก่ผูเ้รียนทั้งดา้นการเรียนและคุณภาพชีวติดว้ย
ความเสมอภาค 
 เกณฑ์การประเมนิคุณภาพระดับตัวบ่งช้ี  จากค่าร้อยละเฉลี่ย 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดมีาก ดเียีย่ม 
ครูต ่ากวา่ร้อยละ 
๕๐ มีคุณลกัษณะ
ตามเกณฑก์าร
พจิารณา 

ครูร้อยละ ๕๐-๗๔ 
มีคุณลกัษณะตาม
เกณฑก์ารพจิารณา 

ครูร้อยละ ๗๕-๘๙ 
มีคุณลกัษณะตาม
เกณฑก์ารพจิารณา 

ครูร้อยละ ๙๐-๙๕ 
มีคุณลกัษณะตาม
เกณฑก์ารพจิารณา 

ครูร้อยละ ๙๖ ขึ้น
ไป มีคุณลกัษณะ
ตามเกณฑก์าร
พจิารณา 

 
ตัวบ่งช้ีที่ ๗.๗ ครูมีการศึกษา  วจิยัและพฒันาการจดัการเรียนรู้ในวชิาที่ตนรับผดิชอบ  และใชผ้ลในการ
ปรับการสอน 
ตัวช้ีวัด / เกณฑ์ / เป้าหมายความส าเร็จ ร้อยละ  ๙๐ 
 ๗.๗.๑  ครู ที่มีงานวจิยัภาคเรียนละ ๑ เร่ือง 
 ๗.๗.๒ ครู ที่มีการน าผลการวจิยัไปปรับใชใ้นการเรียนการสอน 
 เกณฑ์การประเมนิคุณภาพระดับตัวบ่งช้ี  จากค่าร้อยละเฉลี่ย 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดมีาก ดเียีย่ม 
ครูต ่ากวา่ร้อยละ 
๕๐ มีคุณลกัษณะ
ตามเกณฑก์าร
พจิารณา 

ครูร้อยละ ๕๐-๗๔ 
มีคุณลกัษณะตาม
เกณฑก์ารพจิารณา 

ครูร้อยละ ๗๕-๘๙ 
มีคุณลกัษณะตาม
เกณฑก์ารพจิารณา 

ครูร้อยละ ๙๐-๙๕ 
มีคุณลกัษณะตาม
เกณฑก์ารพจิารณา 

ครูร้อยละ ๙๖ ขึ้น
ไป มีคุณลกัษณะ
ตามเกณฑก์าร
พจิารณา 

 
ตัวบ่งช้ีที่ ๗.๘ ครูประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งที่ดี  และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศกึษา 
ตัวช้ีวัด / เกณฑ์ / เป้าหมายความส าเร็จ  ร้อยละ  ๙๐ 
 ๑.๑.๑  ครู ที่ครูประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งที่ดี   
 ๑.๑.๒ ครู ที่เป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 



๒๑ 

 

 เกณฑ์การประเมนิคุณภาพระดับตัวบ่งช้ี  จากค่าร้อยละเฉลี่ย 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดมีาก ดเียีย่ม 
ครูต ่ากวา่ร้อยละ 
๕๐ มีคุณลกัษณะ
ตามเกณฑก์าร
พจิารณา 

ครูร้อยละ ๕๐-๗๔ 
มีคุณลกัษณะตาม
เกณฑก์ารพจิารณา 

ครูร้อยละ ๗๕-๘๙ 
มีคุณลกัษณะตาม
เกณฑก์ารพจิารณา 

ครูร้อยละ ๙๐-๙๕ 
มีคุณลกัษณะตาม
เกณฑก์ารพจิารณา 

ครูร้อยละ ๙๖ ขึ้น
ไป มีคุณลกัษณะ
ตามเกณฑก์าร
พจิารณา 

 
ตัวบ่งช้ีที่ ๗.๙ ครูจดัการเรียนการสอนตามวชิาที่ไดรั้บมอบหมายเตม็เวลา  เตม็ความสามารถ 
ตัวช้ีวัด / เกณฑ์ / เป้าหมายความส าเร็จ  ร้อยละ ๙๐ 
 ๗.๙.๑  ครูรับผดิชอบในการสอน และปฏิบติังานอยา่งเตม็ที่ ใหค้วามส าคญักบังานสอนเป็นอนัดบั
แรก 
 ๗.๙.๒ ครูทุ่มเทเวลาเพือ่ส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนใหเ้รียนรู้เตม็ตามศกัยภาพ 
 ๗.๙.๓ ครูเอาใจใส่ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล ดูแล แกปั้ญหา และมีวธีิป้องกนัปรามพฤติกรรมที่ไม่พงึ
ประสงคข์องผูเ้รียน 
 เกณฑ์การประเมนิคุณภาพระดับตัวบ่งช้ี  จากค่าร้อยละเฉลี่ย 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดมีาก ดเียีย่ม 
ครูต ่ากวา่ร้อยละ 
๕๐ มีคุณลกัษณะ
ตามเกณฑก์าร
พจิารณา 

ครูร้อยละ ๕๐-๗๔ 
มีคุณลกัษณะตาม
เกณฑก์ารพจิารณา 

ครูร้อยละ ๗๕-๘๙ 
มีคุณลกัษณะตาม
เกณฑก์ารพจิารณา 

ครูร้อยละ ๙๐-๙๕ 
มีคุณลกัษณะตาม
เกณฑก์ารพจิารณา 

ครูร้อยละ ๙๖ ขึ้น
ไป มีคุณลกัษณะ
ตามเกณฑก์าร
พจิารณา 

 
มาตรฐานที ่๘  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมปีระสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
๘.๑ ผูบ้ริหารมีวสิัยทศัน์  ภาวะผูน้ า  และความคิดริเร่ิมที่เนน้การพฒันาผูเ้รียน 
๘.๒ ผูบ้ริหารใชห้ลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใชข้อ้มูลผลการประเมินหรือผลการวจิยัเป็นฐาน

คิดทั้งดา้นวชิาการและการจดัการ 
๘.๓ ผูบ้ริหารสามารถบริหารจดัการศึกษาในบรรลุเป้าหมายตามที่ก  าหนดไวใ้นแผนปฏิบติัการ 
๘.๔ ผูบ้ริหารส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพบุคลากรใหพ้ร้อมรับการกระจายอ านาจ 
๘.๕ นกัเรียน  ผูป้กครอง  และชุมชนพงึพอใจผลการบริหารการจดัการศึกษา 
๘.๖ ผูบ้ริหารใหค้  าแนะน า  ค  าปรึกษาทางวชิาการและเอาใจใส่การจดัการศึกษาเตม็ศกัยภาพและเตม็

เวลา 
 
 
 



๒๒ 

 

ตัวบ่งช้ีที่ ๘.๑ ผูบ้ริหารมีวสิัยทศัน์  ภาวะผูน้ า  และความคิดริเร่ิมที่เนน้การพฒันาผูเ้รียน 
ตัวช้ีวัด / เกณฑ์ / เป้าหมายความส าเร็จ   ระดับดีมาก 
 ๘.๑.๑  ผูบ้ริหารสามารถแสดงทิศทางของการพฒันาการศึกษาของสถานศึกษาที่ควรจะเป็นใน
อนาคต ๓ – ๕ ปี ขา้งหนา้อยา่งชดัเจนและเหมาะสมกบับริบทของทอ้งถ่ิน 
 ๘.๑.๒  ผูบ้ริหารริเร่ิมแนวทางในการบริหารที่ทา้ทายกบัการเปล่ียนแปลงและความเป็นนิติบุคคล
ของสถานศึกษา 
 ๘.๑.๓  ผูบ้ริหารริเร่ิมมีวธีิการพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
 ๘.๑.๔  ผูบ้ริหารมีวิธีการกระตุน้ใหทุ้กคนร่วมกนัพฒันาคุณภาพการศึกษา      
 เกณฑ์การประเมนิคุณภาพระดับตัวบ่งช้ี   

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดมีาก ดเียีย่ม 
สถานศึกษาไม่
สามารถจดัไดต้าม
เกณฑ ์ 

สถานศึกษาจดัได้
ตามเกณฑ ์จ านวน  
๑ขอ้ 

สถานศึกษาจดัได้
ตามเกณฑ ์จ านวน 
๒ ขอ้ 

สถานศึกษาจดัได้
ตามเกณฑ ์จ านวน 
๓ ขอ้ 

สถานศึกษาจดัได้
ตามเกณฑ ์จ านวน 
๔ ขอ้  

 
ตัวบ่งช้ีที่ ๘.๒ ผูบ้ริหารใชห้ลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใชข้อ้มูลผลการประเมินหรือผลการวจิยัเป็น
ฐานคิดทั้งดา้นวชิาการและการจดัการ 
ตัวช้ีวัด / เกณฑ์ / เป้าหมายความส าเร็จ  ระดับดีมาก 
 ๘.๒.๑  ผูบ้ริหารใชห้ลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
 ๘.๒.๒ ผูบ้ริหารตดัสินใจภายใตข้อ้มูลผลการประเมินหรือผลการวจิยัในการบริหารงานดา้น
วชิาการ 
 ๘.๒.๓ ผูบ้ริหารตดัสินใจภายใตข้อ้มูลผลการประเมินหรือผลการวจิยัในการบริหารงานดา้นบริหาร
ทัว่ไป 
 ๘.๒.๔ ผูบ้ริหารตดัสินใจภายใตข้อ้มูลผลการประเมินหรือผลการวจิยัในการบริหารงานดา้นการ
วางแผนงานและงบประมาณ 
 ๘.๒.๕ ผูบ้ริหารตดัสินใจภายใตข้อ้มูลผลการประเมินหรือผลการวจิยัในการบริหารงานดา้นงาน
บุคคล 
 เกณฑ์การประเมนิคุณภาพระดับตัวบ่งช้ี   

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดมีาก ดเียีย่ม 
สถานศึกษาไม่
สามารถจดัไดต้าม
เกณฑ ์ 

สถานศึกษาจดัได้
ตามเกณฑ ์จ านวน  
๒ ขอ้ 

สถานศึกษาจดัได้
ตามเกณฑ ์จ านวน 
๓ ขอ้ 

สถานศึกษาจดัได้
ตามเกณฑ ์จ านวน 
๔ ขอ้ 

สถานศึกษาจดัได้
ตามเกณฑ ์จ านวน 
๕ ขอ้  

 
 



๒๓ 

 

ตัวบ่งช้ีที่ ๘.๓ ผูบ้ริหารสามารถบริหารจดัการศึกษาในบรรลุเป้าหมายตามที่ก  าหนดไวใ้นแผนปฏิบติัการ 
ตัวช้ีวัด / เกณฑ์ / เป้าหมายความส าเร็จ  ระดับดีมาก 
 ๘.๓.๑  ผูบ้ริหารสามารถบริหารจดัการศึกษางานบริหารวิชาการ บรรลุเป้าหมายตามที่ก  าหนดไว ้
ได้แก่   ๑. การพฒันาหรือการด าเนินการเก่ียวกบัการให้ความเห็นการพฒันาสาระหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 

๒. การวางแผนงานดา้นวชิาการ 
๓. การจดัการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
๔. การพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษา 
๕. การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
๖. การวดัผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
๗. การวจิยัเพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
๘. การพฒันาและส่งเสริมใหมี้แหล่งเรียนรู้ 
๙. การนิเทศการศึกษา 
๑๐. การแนะแนว 
๑๑. การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
๑๒. การส่งเสริมชุมชนใหมี้ความเขม้แขง็ทางวชิาการ 
๑๓. การประสานความร่วมมือในการพฒันาวชิาการกบัสถานศึกษาและองคก์รอ่ืน 
๑๔. การส่งเสริมและสนบัสนุนงานวชิาการแก่บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน สถานประกอบการ 

และ  สถาบนัอ่ืนที่จดัการศึกษา 
๑๕. การจดัท าระเบียบและแนวปฏิบติัเก่ียวกบังานดา้นวชิาการของสถานศึกษา 
๑๖. การคดัเลือกหนงัสือ แบบเรียนเพือ่ใชใ้นสถานศึกษา 
๑๗. การพฒันาและใชส่ื้อเทคโนโลยเีพือ่การศึกษา 

 ๘.๓.๒  ผูบ้ริหารสามารถบริหารจดัการศึกษางานบริหารทั่วไป บรรลุเป้าหมายตามที่ก  าหนดไว ้อัน
ได้แก่   ๑. การพฒันาระบบและเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศ 
  ๒. การประสานงานและพฒันาเครือข่ายการศึกษา 

๓. การวางแผนการบริหารงานการศึกษา 
๔. งานวจิยัเพือ่พฒันานโยบายและแผน 
๕. การจดัระบบการบริหารและพฒันาองคก์ร 
๖. การพฒันามาตรฐานการปฏิบตัิงาน 
๗. งานเทคโนโลยเีพือ่การศึกษา 
๘. การด าเนินงานธุรการ 
๙. การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอ้ม 
๑๐. การจดัท าส ามะโนผูเ้รียน 
๑๑. การรับนกัเรียน 
๑๒. การเสนอความเห็นเก่ียวกบัเร่ืองการจดัตั้ง ยบุรวมหรือเลิกสถานศึกษา 



๒๔ 

 

๑๓. การประสานการจดัการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอธัยาศยั 
๑๔. การระดมทรัพยากรเพือ่การศึกษา 
๑๕. การทศันศึกษา 
๑๖. งานกิจการนกัเรียน 
๑๗. การประชาสมัพนัธง์านการศึกษา 
๑๘. การส่งเสริม สนบัสนุนและประสานการจดัการศึกษาของบุคคล ชุมชน องคก์ร หน่วยงาน

และสถาบนัสังคมอ่ืนที่จดัการศึกษา 
๑๙. งานประสานราชการกบัส่วนภูมิภาคและส่วนทอ้งถ่ิน 
๒๐. การรายงาผลการปฏิบตัิงาน 
๒๑. การจดัระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 
๒๒. แนวทางการจดักิจกรรมเพือ่ปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการลงโทษนกัเรียน 

 ๘.๓.๓  ผูบ้ริหารสามารถบริหารจดัการศึกษางานแผนงานและงบประมาณ บรรลุเป้าหมายตามที่
ก  าหนดไว ้ ได้แก่   ๑. การจดัท าแผนงบประมาณและค าขอตั้งงบประมาณเพือ่เสนอต่อปลดักระทรวง
ศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแลว้แต่กรณี 

๒. การจดัท าแผนปฏิบติัการใชจ่้ายเงินตามที่ไดรั้บจดัสรรงบประมาณจากส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง 

๓. การอนุมติัการใชจ่้ายงบประมาณที่ไดรั้บจดัสรร 
๔. การขอโอนและการขอเปล่ียนแปลงงบประมาณ 
๕. การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
๖. การตรวจสอบติดตามและรายงานการใชง้บประมาณ 
๗. การตรวจสอบติดตามและรายงานการใชผ้ลผลิตจากงบประมาณ 
๘. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพือ่การศึกษา 
๙. การปฏิบตัิงานอ่ืนใดตามทีไ่ดรั้บมอบหมายเก่ียวกบักองทุนเพือ่การศึกษา 
๑๐. การบริหารจดัการทรัพยากรเพือ่การศึกษา 
๑๑. การวางแผนพสัดุ 
๑๒. การก าหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลกัษณะเฉพาะของครุภณัฑ ์หรือส่ิงก่อสร้างที่ใชเ้งิน

งบประมาณเพือ่เสนอต่อปลดักระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแลว้แต่
กรณี 

๑๓. การพฒันาระบบขอ้มูลและสารสนเทศเพือ่การจดัท าและจดัหาพสัดุ 
๑๔. การจดัหาพสัดุ 
๑๕. การควบคุมดูแล บ ารุงรักษาและจ าหน่ายพสัดุ 
๑๖. การจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์น 
๑๗. การเบิกเงินจากคลงั 
๑๘. การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน 



๒๕ 

 

๑๙. การน าเงินส่งคลงั 
๒๐. การจดัท าบญัชีการเงิน 
๒๑. การจดัท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน 
๒๒. การจดัท าหรือจดัหาแบบพมิพบ์ญัชี ทะเบียน และรายงาน 

 ๘.๓.๔  ผูบ้ริหารสามารถบริหารจดัการศึกษางานบริหารบุคคล บรรลุเป้าหมายตามที่ก  าหนดไว ้
ได้แก่  ๑. การวางแผนอตัราก าลงั 

๒. การจดัสรรอตัราก าลงัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๓. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
๔. การเปล่ียนต าแหน่งใหสู้งขึ้น การยา้ยขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๕. การด าเนินการเก่ียวกบัการเล่ือนขั้นเงินเดือน 
๖. การลาทุกประเภท 
๗. การประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
๘. การด าเนินการทางวนิยัและการลงโทษ 
๙. การสัง่พกัราชการและการสัง่ใหอ้อกจากราชการไวก่้อน 
๑๐. การรายงานการด าเนินการทางวนิยัและการลงโทษ 
๑๑. การอุทธรณ์และการร้องทุกข ์
๑๒. การออกจากราชการ 
๑๓. การจดัระบบและการจดัท าทะเบียนประวตัิ 
๑๔. การจดัท าบญัชีรายช่ือและใหค้วามเห็นเก่ียวกบัการเสนอขอพระราชทาน

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
๑๕. การส่งเสริมการประเมินวทิยฐานะขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๑๖. การส่งเสริมและยกยอ่งเชิดชูเกียรติ 
๑๗. การส่งเสริมมาตรฐานวชิาชีพและจรรยาบรรณวชิาชีพ 
๑๘. การส่งเสริมวนิยั คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๑๙. การริเร่ิมส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต 
๒๐. การพฒันาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การด าเนินการที่เก่ียวกบัการ

บริหารงานบุคคลใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยการนั้น 
 เกณฑ์การประเมนิคุณภาพระดับตัวบ่งช้ี  จากค่าร้อยละเฉลี่ย 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดมีาก ดเียีย่ม 
ผูบ้ริหาร 

ด าเนินการในทุกดา้น 
ไดน้อ้ยกวา่ 
ร้อยละ ๕๙ 

ผูบ้ริหาร ด าเนินการ
ในทุกดา้น 

ไดอ้ยา่งนอ้ย 
ตั้งแต่ร้อยละ ๖๐-

๖๙ 

ผูบ้ริหาร 
ด าเนินการในทุกดา้น 

ไดอ้ยา่งนอ้ย 
ตั้งแต่ร้อยละ ๗๐-

๗๙ 

ผูบ้ริหาร 
ด าเนินการในทุกดา้น 

ไดอ้ยา่งนอ้ย 
ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐-

๘๙ 

ผูบ้ริหาร 
ด าเนินการในทุก

ดา้น 
ไดต้ั้งแต่ร้อยละ  
๙๐ ขึ้นไป 



๒๖ 

 

ตัวบ่งช้ีที่ ๘.๔ ผูบ้ริหารส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพบุคลากรใหพ้ร้อมรับการกระจายอ านาจ 
ตัวช้ีวัด / เกณฑ์ / เป้าหมายความส าเร็จ  ระดับดีมาก 
 ๘.๔.๑  มีการจดัท า ID Plan รายบุคคล 
 ๘.๔.๒  ส่งเสริมใหค้รูไดรั้บการพฒันาในวชิาที่สอนหรือวชิาครูตามที่คุรุสภาก าหนด (ไม่ต ่ากวา่ 
๒๐ ชม./ปี) 
 ๘.๔.๓  จ  านวนครูไดรั้บการพฒันา เล่ือนวทิยฐานะหรือไดรั้บรางวลัในปีการศึกษา 
 ๘.๔.๔  บุคลากรไดมี้การจดัท า รายงานการประเมินตนเองประจ าปี 
 เกณฑ์การประเมนิคุณภาพระดับตัวบ่งช้ี  จากค่าร้อยละเฉลี่ย 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดมีาก ดเียีย่ม 
ต ่ากวา่ร้อยละ ๖๐ 
ของครูเป็นไปตาม
เกณฑ ์ที่ก  าหนด 

ร้อยละ ๖๑-๗๐ 
ของครูเป็นไปตาม
เกณฑ ์ที่ก  าหนด 

ร้อยละ ๗๑-๘๐ 
ของครูเป็นไปตาม
เกณฑ ์ที่ก  าหนด 

ร้อยละ ๘๑-๙๐ของ
ครูเป็นไปตาม
เกณฑ ์ที่ก  าหนด 

ร้อยละ ๙๑ ของครู
เป็นไปตามเกณฑ ์
ที่ก  าหนด 

 
ตัวบ่งช้ีที่ ๘.๕  นกัเรียน  ผูป้กครอง  และชุมชนพงึพอใจผลการบริหารการจดัการศึกษา 
ตัวช้ีวัด / เกณฑ์ / เป้าหมายความส าเร็จ   ระดับดีมาก 
 นกัเรียน ผูป้กครอง ชุมชน  มีความพงึพอใจ ในระดบัดี 
 เกณฑ์การประเมนิคุณภาพระดับตัวบ่งช้ี   

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดมีาก ดเียีย่ม 
นกัเรียน ผูป้กครอง 
ชุมชน นอ้ยกวา่
ร้อยละ ๖๐ มีความ
พงึพอใจ ในระดบั
ดี 

นกัเรียน ผูป้กครอง 
ชุมชน ร้อยละ ๖๑-
๗๐ มีความพงึ
พอใจ ในระดบัดี 

นกัเรียน ผูป้กครอง 
ชุมชน ร้อยละ ๗๑-
๘๐ มีความพงึ
พอใจ ในระดบัดี 

นกัเรียน ผูป้กครอง 
ชุมชน ร้อยละ ๘๑-
๙๐ มีความพงึ
พอใจ ในระดบัดี 

นกัเรียน ผูป้กครอง 
ชุมชน ร้อยละ ๙๑ 
มีความพงึพอใจ 
ในระดบัดี 

 
ตัวบ่งช้ีที่ ๘.๖  ผูบ้ริหารใหค้  าแนะน า  ค  าปรึกษาทางวชิาการและเอาใจใส่การจดัการศึกษาเตม็ศกัยภาพและ
เตม็เวลา 
ตัวช้ีวัด / เกณฑ์ / เป้าหมายความส าเร็จ  ระดับดีมาก 
 ๘.๖.๑  มีการประเมินแผนการจดัการเรียนรู้ของครูทุกคนอยา่งสม ่าเสมออยา่งนอ้ยภาคการศึกษาละ 
๑ คร้ัง 
 ๘.๖.๒ มีการประเมินการจดัการเรียนการสอนของครูทุกคนอยา่งสม ่าเสมอ อยา่งนอ้ยภาคการศึกษาละ ๑ 
คร้ัง 
 ๘.๖.๓ มีการประเมินแบบวดั แบบทดสอบ ของครูทุกคน ทุกภาคการศึกษา 
 ๘.๖.๔ มีการน าผลประเมิน ไปพฒันาครูแต่ละคนอยา่งเป็นระบบ 



๒๗ 

 

 เกณฑ์การประเมนิคุณภาพระดับตัวบ่งช้ี   

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดมีาก ดเียีย่ม 
สถานศึกษาไม่
สามารถจดัไดต้าม
เกณฑ ์ 

สถานศึกษาจดัได้
ตามเกณฑ ์จ านวน  
๑ขอ้ 

สถานศึกษาจดัได้
ตามเกณฑ ์จ านวน 
๒ ขอ้ 

สถานศึกษาจดัได้
ตามเกณฑ ์จ านวน 
๓ ขอ้ 

สถานศึกษาจดัได้
ตามเกณฑ ์จ านวน 
๔ ขอ้  

 
มาตรฐานที่  ๙  คณะกรรมการสถานศึกษา  และผู้ปกครอง  ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบติัหนา้ที่ตามที่ระเบียบก าหนด 
๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษาก ากบัติดตาม  ดูแล  และขบัเคล่ือนการด าเนินงานของสถานศึกษาให้

บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
๙.๓ ผูป้กครองและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาสถานศึกษา 
 
ตัวบ่งช้ีที่ ๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบติัหนา้ที่ตามที่ระเบียบก าหนด 
ตัวช้ีวัด / เกณฑ์ / เป้าหมายความส าเร็จ   ระดับด ี
 ๙.๑.๑  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนดเอกลกัษณ์ นโยบายและแผนพฒันาของ
สถานศึกษา 
 ๙.๑.๒ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใหค้วามเห็นชอบแผนปฏิบติัการประจ าปีของ
สถานศึกษา 
 ๙.๑.๓ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใหค้วามเห็นชอบในการจดัท าสาระหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของทอ้งถ่ิน 
 ๙.๑.๔ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานส่งเสริมและสนบัสนุนใหเ้ด็กทุกคนในเขตบริการ
ไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐานอยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพและไดม้าตรฐาน 
 ๙.๑.๕ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานส่งเสริมใหมี้การพทิกัษสิ์ทธิเด็ก ดูแลเด็กพกิารเด็กดอ้ย
โอกาส และเด็กที่มีความสามารถพเิศษใหไ้ดรั้บการพฒันาเตม็ตามศกัยภาพ 
 ๙.๑.๖ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเสนอแนวทางและมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการดา้น
วชิาการ ดา้นงบประมาณ ดา้นการบริหารงานบุคคล และดา้นการบริหารทัว่ไปของสถานศึกษา 
 ๙.๑.๗ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานส่งเสริมใหมี้การระดมทรัพยากรเพือ่การศึกษา 
ตลอดจนวทิยากรภายนอกและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เพือ่เสริมสร้างพฒันาการของนกัเรียนทุกดา้น รวมทั้งสืบ
สานจารีตประเพณี ศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ินและชาติ 
 ๙.๑.๘ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเสริมสร้างความสมัพนัธร์ะหวา่งสถานศึกษากบัชุมชน 
ตลอดจนประสานงานกบัองคก์รทั้งภาครัฐและเอกชน เพือ่ใหส้ถานศึกษาเป็นแหล่งวทิยาการของชุมชน 
และมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนและทอ้งถ่ิน 



๒๘ 

 

 ๙.๑.๙ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใหค้วามเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี
ของสถานศึกษาก่อนเสนอต่อสาธารณชน 
 ๙.๑.๑๐ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแต่งตั้งที่ปรึกษาและ/หรือคณะอนุกรรมการเพือ่
ด าเนินงานตามระเบียบ 
 ๙.๑.๑๑ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอยา่งนอ้ยภาคเรียนละ ๒ คร้ัง และใหผู้บ้ริหาร
สถานศึกษารายงานผลการประชุมต่อผูบ้งัคบับญัชาเหนือขึ้นไปชั้นหน่ึงภายใน ๑๕ วนั นบัแต่วนัที่มีการ
ประชุม 
 ๙.๑.๑๒ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไม่ต ่ากวา่ร้อยละ ๗๕ รับทราบและพงึพอใจต่อผล
การด าเนินงานของสถานศึกษา 
 
 เกณฑ์การประเมนิคุณภาพระดับตัวบ่งช้ี   

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดมีาก ดเียีย่ม 
สถานศึกษาจดัได้
ตามเกณฑ ์ต ่ากวา่
จ านวน ๖ ขอ้ 

สถานศึกษาจดัได้
ตามเกณฑ ์จ านวน
๖-๗ ขอ้ 

สถานศึกษาจดัได้
ตามเกณฑ ์จ านวน
๘-๙ ขอ้ 

สถานศึกษาจดัได้
ตามเกณฑ ์จ านวน
๑๐-๑๑ขอ้ 

สถานศึกษาจดัได้
ตามเกณฑ ์จ านวน 
๑๒ขอ้ 

 
ตัวบ่งช้ีที่ ๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษาก ากบัติดตาม  ดูแล  และขบัเคล่ือนการด าเนินงานของสถานศึกษา
ใหบ้รรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด / เกณฑ์ / เป้าหมายความส าเร็จ   ระดับด ี
 ๙.๒.๑  กรรมการสถานศึกษา ร่วมกนัท างานพฒันาคุณภาพการศึกษา (เช่น การท าแผนกลยทุธ ์ การ
จดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ินร่วมกนั เป็นตน้) 
 ๙.๒.๒  คณะกรรมการสถานศึกษามีการประชุมอยา่งสม ่าเสมออยา่งนอ้ยสองเดือนต่อคร้ังและน า
ผลการประชุมไปปฏิบตั ิ
 ๙.๒.๔  คณะกรรมการสถานศึกษามีบทบาทในการก าหนดทิศทาง และการบริหารโรงเรียน 
  

เกณฑ์การประเมนิคุณภาพระดับตัวบ่งช้ี  จากค่าร้อยละเฉลี่ย 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดมีาก ดเียีย่ม 
นอ้ยกวา่ร้อยละ ๖๐ 
ของคณะกรรมการ
สถานศึกษา ปฏิบตัิ
ไดต้ามเกณฑ ์

ร้อยละ ๖๑-๗๐ 
ของคณะกรรมการ
สถานศึกษา ปฏิบตัิ
ไดต้ามเกณฑ ์

ร้อยละ ๗๑-๘๐ 
ของคณะกรรมการ
สถานศึกษา ปฏิบตัิ
ไดต้ามเกณฑ ์

ร้อยละ ๘๑-๙๐ 
ของคณะกรรมการ
สถานศึกษา ปฏิบตัิ
ไดต้ามเกณฑ ์

ร้อยละ ๙๑ ของ
คณะกรรมการ
สถานศึกษา ปฏิบตัิ
ไดต้ามเกณฑ ์

 
 



๒๙ 

 

ตัวบ่งช้ีที่ ๙.๓  ผูป้กครองและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาสถานศึกษา 
ตัวช้ีวัด / เกณฑ์ / เป้าหมายความส าเร็จ   ระดับด ี
 ๑.๑.๑  ผูป้กครองเขา้ร่วมการประชุมผูป้กครอง 
 ๑.๑.๒ ผูป้กครองที่เขา้ร่วมกิจกรรมของโรงเรียน 
 ๑.๑.๓ ชุมชนที่เขา้ร่วมกิจกรรมของโรงเรียน 
  

เกณฑ์การประเมนิคุณภาพระดับตัวบ่งช้ี  จากค่าร้อยละเฉลี่ย 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดมีาก ดเียีย่ม 
ผูป้กครองและ
ชุมชนมีส่วนร่วม
นอ้ยกวา่ร้อยละ ๖๐ 

ผูป้กครองและ
ชุมชนมีส่วนร่วม
ร้อยละ ๖๑-๗๐ 

ผูป้กครองและ
ชุมชนมีส่วนร่วม
ร้อยละ ๗๑-๘๐ 

ผูป้กครองและ
ชุมชนมีส่วนร่วม
ร้อยละ ๘๑-๙๐ 

ผูป้กครองและ
ชุมชนมีส่วนร่วม
ร้อยละ ๙๑ 

 
มาตรฐานที่  ๑๐  สถานศึกษามกีารจัดหลกัสูตร  กระบวนการเรียนรู้  และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
อย่างรอบด้าน 
๑๐.๑ หลกัสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ิน 
๑๐.๒ จดัรายวิชาเพิม่เติมที่หลากหลายให้ผูเ้รียนเลือกเรียนตามความถนดั  ความสามารถและความสนใจ 
๑๐.๓ จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความตอ้งการ  ความสามารถความถนดั  และ

ความสนใจของผูเ้รียน 
๑๐.๔ สนบัสนุนใหค้รูจดักระบวนการเรียนรู้ที่ใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบตัิจริงจนสรุปความรู้ไดด้ว้ยตนเอง 
๑๐.๕ นิเทศภายใน  ก ากบั  ติดตามตรวจสอบ  และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอยา่งสม ่าเสมอ 
๑๐.๖ จดัระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผูเ้รียนทุกคน 
 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๐.๑  หลกัสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ิน 
ตัวช้ีวัด / เกณฑ์ / เป้าหมายความส าเร็จ   ร้อยละ ๙๐  
 ๑๐.๑.๑  มีการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาที่มีสาระการเรียนรู้ที่บูรณาการการเรียนรู้ระดบัสากล 
ระดบัชาติ และระดบัทอ้งถ่ินตามบริบทของสถานศึกษาไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 ๑๐.๑.๒  หลกัสูตรมีสาระการเรียนรู้ที่เหมาะสมกบัทอ้งถ่ินที่เป็นมาตรฐานสอดคลอ้งกบัหลกั
หลกัสูตรแกนกลาง คลอบคลุมกบัความตอ้งการของผูเ้รียน ชุมชน และสงัคม 
 ๑๐.๑.๓  หลกัสูตรมีการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมกบัผูเ้รียน ส่งเสริมพฒันานวตักรรม
การเรียนรู้และส่ืออุปกรณ์ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ๑๐.๑.๔  หลกัสูตรมีรายวิชา/กิจกรรมที่หลากหลายใหผู้เ้รียนเลือกเรียนตามความสนใจ 
 ๑๐.๑.๕  หลกัสูตรมีการปรับปรุงสาระการเรียนรู้ น าแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญามาใชใ้นการเรียน
การสอนที่เหมาะสมกบัทอ้งถ่ินใหท้นัสมยัและเหมาะสมกบับริบทของสถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
  



๓๐ 

 

เกณฑ์การประเมนิคุณภาพระดับตัวบ่งช้ี  จากค่าร้อยละเฉลี่ย 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดมีาก ดเียีย่ม 
ต ่ากวา่ร้อยละ ๖๔ 
ของหลกัสูตร
เป็นไปตามเกณฑ ์

ร้อยละ ๖๕-๗๔ 
ของหลกัสูตร
เป็นไปตามเกณฑ ์

ร้อยละ ๗๕-๘๔ 
ของหลกัสูตร
เป็นไปตามเกณฑ ์

ร้อยละ ๘๕-๙๔ 
ของหลกัสูตร
เป็นไปตามเกณฑ ์

ร้อยละ ๙๕ ของ
หลกัสูตรเป็นไป
ตามเกณฑ ์

 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๐.๒  จดัรายวชิาเพิม่เติมที่หลากหลายใหผู้เ้รียนเลือกเรียนตามความถนดั  ความสามารถและความ
สนใจ 
ตัวช้ีวัด / เกณฑ์ / เป้าหมายความส าเร็จ  ร้อยละ  ๙๐ 
 ๑๐.๒.๑  หลกัสูตรสถานศึกษามีการก าหนดโครงสร้างรายวชิาเพิม่เติมและกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนที่
หลากหลาย 
 ๑๐.๒.๒  มีการจดัท าสาระเพิม่เติมที่มีองคป์ระกอบครบถว้นทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 ๑๐.๒.๓  ผูเ้รียนไดเ้ลือกรายวชิาเรียนและกิจกรรมตามความถนดั ความสนใจและความตอ้งการ 
 ๑๐.๒.๔  ผูเ้รียนมีความพงึพอใจในวชิาที่เลือกเรียนและกิจกรรมที่ตรงกบัความสนใจ   
  

เกณฑ์การประเมนิคุณภาพระดับตัวบ่งช้ี  จากค่าร้อยละเฉลี่ย 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดมีาก ดเียีย่ม 
ต ่ากวา่ร้อยละ ๖๔ 
ของหลกัสูตร/
กิจกรรมเป็นไป
ตามเกณฑ ์

ร้อยละ ๖๕-๗๔ 
ของหลกัสูตร/
กิจกรรมเป็นไป
ตามเกณฑ ์

ร้อยละ ๗๕-๘๔ 
ของหลกัสูตร/
กิจกรรมเป็นไป
ตามเกณฑ ์

ร้อยละ ๘๕-๙๔ 
ของหลกัสูตร/
กิจกรรมเป็นไป
ตามเกณฑ ์

ร้อยละ ๙๕ ของ
หลกัสูตร/กิจกรรม
เป็นไปตามเกณฑ ์

 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๐.๓ จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความตอ้งการ  ความสามารถความถนดั  
และความสนใจของผูเ้รียน 
ตัวช้ีวัด / เกณฑ์ / เป้าหมายความส าเร็จ  ร้อยละ ๙๐  
 ๑๐.๓.๑  หลกัสูตรสถานศึกษามีการก าหนดโครงสร้างกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนที่หลากหลาย 
 ๑๐.๓.๒  มีการจดัท ากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนที่มีองคป์ระกอบครบถว้นทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 ๑๐.๓.๓  ผูเ้รียนไดเ้ลือกกิจกรรมตามความถนดั ความสนใจและความตอ้งการ   
   ๑๐.๓.๔  ผูเ้รียนมีความพงึพอใจในวชิาที่เลือกเรียนและกิจกรรมที่ตรงกบัความสนใจ   
  
 
 
 



๓๑ 

 

เกณฑ์การประเมนิคุณภาพระดับตัวบ่งช้ี  จากค่าร้อยละเฉลี่ย 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดมีาก ดเียีย่ม 
ต ่ากวา่ร้อยละ ๖๔ 
ของหลกัสูตร/
กิจกรรมเป็นไป
ตามเกณฑ ์

ร้อยละ ๖๕-๗๔ 
ของหลกัสูตร/
กิจกรรมเป็นไป
ตามเกณฑ ์

ร้อยละ ๗๕-๘๔ 
ของหลกัสูตร/
กิจกรรมเป็นไป
ตามเกณฑ ์

ร้อยละ ๘๕-๙๔ 
ของหลกัสูตร/
กิจกรรมเป็นไป
ตามเกณฑ ์

ร้อยละ ๙๕ ของ
หลกัสูตร/กิจกรรม
เป็นไปตามเกณฑ ์

 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๐.๔  สนบัสนุนใหค้รูจดักระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบตัิจริงจนสรุปความรู้ไดด้ว้ย
ตนเอง 
ตัวช้ีวัด / เกณฑ์ / เป้าหมายความส าเร็จ  ร้อยละ ๙๐ 
 ๑๐.๔.๑  จดักิจกรรมใหบุ้คลากรไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้  อยา่งนอ้ยเดือนละ ๑ คร้ัง 
 ๑๐.๔.๒  จดักิจกรรมการน าเสนอผลงานนกัเรียน  ปีการศึกษาละ ๑ คร้ัง 
 ๑๐.๔.๓  จดักิจกรรมการน าเสนอผลงานครู  ปีการศึกษาละ ๑ คร้ัง 
 ๑๐.๔.๔  มีการน าเสนอผลงานครูหรือนกัเรียน ร่วมกบัหน่วยงานอ่ืน อยา่งนอ้ย ๑ คร้ัง 
 ๑๐.๔.๕  มีกิจกรรมประกวดโครงงานนกัเรียน ระดบัโรงเรียน 
  

เกณฑ์การประเมนิคุณภาพระดับตัวบ่งช้ี  / จากค่าร้อยละเฉลี่ย 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดมีาก ดเียีย่ม 
สถานศึกษา
สามารถจดัไดต้าม
เกณฑ ์ ๐-๑ ขอ้ 
หรือต ่ากวา่ร้อยละ 
๖๔ ของกิจกรรม 

สถานศึกษาจดัได้
ตามเกณฑ ์จ านวน  
๒ ขอ้ หรือร้อยละ 
๖๕-๗๔ ของ
กิจกรรม 

สถานศึกษาจดัได้
ตามเกณฑ ์จ านวน 
๓ ขอ้ หรือร้อยละ 
๗๕-๘๔ ของ
กิจกรรม 

สถานศึกษาจดัได้
ตามเกณฑ ์จ านวน 
๔ ขอ้ หรือร้อยละ 
๘๕-๙๔ ของ
กิจกรรม 

สถานศึกษาจดัได้
ตามเกณฑ ์จ านวน 
๕ ขอ้ หรือร้อยละ 
๙๕ ของกิจกรรม 

 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๐.๕ นิเทศภายใน  ก ากบั  ติดตามตรวจสอบ  และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอยา่งสม ่าเสมอ 
ตัวช้ีวัด / เกณฑ์ / เป้าหมายความส าเร็จ  ร้อยละ  ๙๐ 
 ๑๐.๕.๑  มีนโยบายและแผนการนิเทศที่สอดคลอ้งกบัปัญหา และความตอ้งการของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเป็นรายบุคคล 
 ๑๐.๕.๒  ด าเนินการนิเทศการเรียนการสอนโดยใชห้ลกัการนิเทศแบบมีส่วนร่วม 
 ๑๐.๕.๓  มีการติดตาม ประเมินและรายงานผลการนิเทศ 
 ๑๐.๕.๔  มีการน าผลการนิเทศมาปรับปรุงพฒันาอยา่งต่อเน่ือง   
 
 



๓๒ 

 

 เกณฑ์การประเมนิคุณภาพระดับตัวบ่งช้ี / จากค่าร้อยละเฉลี่ย 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดมีาก ดเียีย่ม 
สถานศึกษาไม่
สามารถจดัไดต้าม
เกณฑ ์ หรือต ่ากวา่
ร้อยละ ๖๔ ของ
กิจกรรม 

สถานศึกษาจดัได้
ตามเกณฑ ์จ านวน  
๑ ขอ้ หรือร้อยละ 
๖๕-๗๔ ของ
กิจกรรม 

สถานศึกษาจดัได้
ตามเกณฑ ์จ านวน 
๒ ขอ้ หรือร้อยละ 
๗๕-๘๔ ของ
กิจกรรม 

สถานศึกษาจดัได้
ตามเกณฑ ์จ านวน 
๓ ขอ้ หรือร้อยละ 
๘๕-๙๔ ของ
กิจกรรม 

สถานศึกษาจดัได้
ตามเกณฑ ์จ านวน 
๔ ขอ้ หรือร้อยละ 
๙๕ ของกิจกรรม 

 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๐.๖ จดัระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผูเ้รียนทุกคน 
ตัวช้ีวัด / เกณฑ์ / เป้าหมายความส าเร็จ  ร้อยละ ๙๐  
 ๑๐.๖.๑  ขอ้มูลผูเ้รียนรายบุคคลครอบคลุมพฒันาการทั้ง ๔ ดา้น และเป็นปัจจุบนั 
 ๑๐.๖.๒  การคดักรอง จ าแนกผูเ้รียนตามกลุ่มสภาพและจดักิจกรรมป้องกนั/แกไ้ข/พฒันาอยา่ง
หลากหลายเหมาะสมเป็นระบบอยา่งต่อเน่ือง 
 ๑๐.๖.๓  ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนภายในสถานศึกษามีส่วนร่วมและส่งต่อผูเ้รียนอยา่ง
เป็นระบบ 
 ๑๐.๖.๔  ผูเ้ก่ียวขอ้งภายนอกสถานศึกษามีส่วนร่วมในการแกไ้ข/พฒันาผูเ้รียน 
 เกณฑ์การประเมนิคุณภาพระดับตัวบ่งช้ี / จากค่าร้อยละเฉลี่ย 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดมีาก ดเียีย่ม 
สถานศึกษาไม่
สามารถจดัไดต้าม
เกณฑ ์ หรือต ่ากวา่
ร้อยละ ๖๔ ของ
กิจกรรม 

สถานศึกษาจดัได้
ตามเกณฑ ์จ านวน  
๑ ขอ้ หรือร้อยละ 
๖๕-๗๔ ของ
กิจกรรม 

สถานศึกษาจดัได้
ตามเกณฑ ์จ านวน 
๒ ขอ้ หรือร้อยละ 
๗๕-๘๔ ของ
กิจกรรม 

สถานศึกษาจดัได้
ตามเกณฑ ์จ านวน 
๓ ขอ้ หรือร้อยละ 
๘๕-๙๔ ของ
กิจกรรม 

สถานศึกษาจดัได้
ตามเกณฑ ์จ านวน 
๔ ขอ้ หรือร้อยละ 
๙๕ ของกิจกรรม 

 
 

มาตรฐานที่  ๑๑  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการทีส่่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 
๑๑.๑ 
 

หอ้งเรียน  หอ้งปฏิบติัการ  อาคารเรียนมัน่คง  สะอาดและปลอดภยั  มีส่ิงอ านวยความสะดวก  
พอเพยีง  อยูใ่นสภาพใชก้ารไดดี้  สภาพแวดลอ้มร่มร่ืน  และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน 

๑๑.๒ จดัโครงการ  กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัของผูเ้รียน 
๑๑.๓ จดัหอ้งสมุดที่ใหบ้ริการส่ือและเทคโนโลยสีารสนเทศที่เอ้ือใหผู้เ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเองและหรือ

เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

 



๓๓ 

 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๑.๑  หอ้งเรียน  หอ้งปฏิบติัการ  อาคารเรียนมัน่คง  สะอาดและปลอดภยั  มีส่ิงอ านวยความ
สะดวก  พอเพยีง  อยูใ่นสภาพใชก้ารไดดี้  สภาพแวดลอ้มร่มร่ืน  และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน 
ตัวช้ีวัด / เกณฑ์ / เป้าหมายความส าเร็จ   ร้อยละ ๙๐ 
 ๑๑.๑.๑  มีขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัหอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ หอ้งสมุด พื้นที่สีเขียวและส่ิงอ านวย
ความสะดวก ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ เพยีงพอและเป็นปัจจุบนั 
 ๑๑.๑.๒  มีแผนการจดัหอ้งเรียน หอ้งปฏิบตัิการ หอ้งสมุด พื้นที่สีเขียวและส่ิงอ านวยความสะดวก 
ที่เป็นระบบ ครอบคลุม เหมาะสม เพยีงพอและอยูใ่นสภาพใชก้ารไดดี้ 
 ๑๑.๑.๓  มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน ใหข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบัการใชห้อ้งต่างๆและน าไปสู่
การปรับปรุง/แกไ้ขพฒันา 
 ๑๑.๑.๔  ชุมชน หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจนครู บุคลากรทางการศึกษา และนกัเรียนมีส่วนร่วม 
 ๑๑.๑.๕  สถานศึกษามีสภาพแวดลอ้มที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีอาคารที่เหมาะสม 
  

เกณฑ์การประเมนิคุณภาพระดับตัวบ่งช้ี / จากค่าร้อยละเฉลี่ย 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดมีาก ดเียีย่ม 
สถานศึกษา
สามารถจดัไดต้าม
เกณฑ ์ ๐-๑ ขอ้ 
หรือต ่ากวา่ร้อยละ 
๖๔ ของกิจกรรม 

สถานศึกษาจดัได้
ตามเกณฑ ์จ านวน  
๒ ขอ้ หรือร้อยละ 
๖๕-๗๔ ของ
กิจกรรม 

สถานศึกษาจดัได้
ตามเกณฑ ์จ านวน 
๓ ขอ้ หรือร้อยละ 
๗๕-๘๔ ของ
กิจกรรม 

สถานศึกษาจดัได้
ตามเกณฑ ์จ านวน 
๔ ขอ้ หรือร้อยละ 
๘๕-๙๔ ของ
กิจกรรม 

สถานศึกษาจดัได้
ตามเกณฑ ์จ านวน 
๕ ขอ้ หรือร้อยละ 
๙๕ ของกิจกรรม 

 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๑.๒ จดัโครงการ  กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัของผูเ้รียน 
ตัวช้ีวัด / เกณฑ์ / เป้าหมายความส าเร็จ  ร้อยละ ๙๐ 
 ๑๑.๒.๑  มีแผนการจดักิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ อนามยั และสวสัดิการของผูเ้รียนที่ชดัเจน 
 ๑๑.๒.๒  จดักิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัชองผูเ้รียน 
 ๑๑.๒.๓  มีการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และน าไปสู่การปรับปรุง/แกไ้ข/พฒันา 
 ๑๑.๒.๔  ครู บุคลากรทางการศึกษา นกัเรียนทุกคนและเครือข่าย หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งมีส่วนร่วม   
 เกณฑ์การประเมนิคุณภาพระดับตัวบ่งช้ี  / จากค่าร้อยละเฉลี่ย 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดมีาก ดเียีย่ม 
สถานศึกษาไม่
สามารถจดัไดต้าม
เกณฑ ์ หรือต ่ากวา่
ร้อยละ ๖๔ ของ
กิจกรรม 

สถานศึกษาจดัได้
ตามเกณฑ ์จ านวน  
๑ ขอ้ หรือร้อยละ 
๖๕-๗๔ ของ
กิจกรรม 

สถานศึกษาจดัได้
ตามเกณฑ ์จ านวน 
๒ ขอ้ หรือร้อยละ 
๗๕-๘๔ ของ
กิจกรรม 

สถานศึกษาจดัได้
ตามเกณฑ ์จ านวน 
๓ ขอ้ หรือร้อยละ 
๘๕-๙๔ ของ
กิจกรรม 

สถานศึกษาจดัได้
ตามเกณฑ ์จ านวน 
๔ ขอ้ หรือร้อยละ 
๙๕ ของกิจกรรม 



๓๔ 

 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๑.๓ จดัหอ้งสมุดที่ใหบ้ริการส่ือและเทคโนโลยสีารสนเทศที่เอ้ือใหผู้เ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเองและ
หรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
ตัวช้ีวัด / เกณฑ์ / เป้าหมายความส าเร็จ  ร้อยละ ๙๐  
 ๑๑.๓.๑  มีแผนงาน/นโยบาย ที่ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการก าหนด  การใหบ้ริการเทคโนโลยี
สารสนเทศทุกรูปแบบที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ๑๑.๓.๒  มีส่ือเทคโนโลยแีละใหบ้ริการเทคโนโลยสีารสนเทศตามแผนฯ อยา่งหลากหลาย
เหมาะสมและเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ๑๑.๓.๓  มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และน าผลไปปรับปรุงพฒันา 
 ๑๑.๓.๔  มีหอ้งสมุด ICT   
 
 เกณฑ์การประเมนิคุณภาพระดับตัวบ่งช้ี  / จากค่าร้อยละเฉลี่ย 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดมีาก ดเียีย่ม 
สถานศึกษาไม่
สามารถจดัไดต้าม
เกณฑ ์ หรือต ่ากวา่
ร้อยละ ๖๔ ของ
กิจกรรม 

สถานศึกษาจดัได้
ตามเกณฑ ์จ านวน  
๑ ขอ้ หรือร้อยละ 
๖๕-๗๔ ของ
กิจกรรม 

สถานศึกษาจดัได้
ตามเกณฑ ์จ านวน 
๒ ขอ้ หรือร้อยละ 
๗๕-๘๔ ของ
กิจกรรม 

สถานศึกษาจดัได้
ตามเกณฑ ์จ านวน 
๓ ขอ้ หรือร้อยละ 
๘๕-๙๔ ของ
กิจกรรม 

สถานศึกษาจดัได้
ตามเกณฑ ์จ านวน 
๔ ขอ้ หรือร้อยละ 
๙๕ ของกิจกรรม 

 
 

มาตรฐานที่  ๑๒  สถานศึกษามกีารประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
๑๒.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๑๒.๒ จดัท าและด าเนินการตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาทีมุ่่งพฒันาคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๑๒.๓ จดัระบบขอ้มูลสารสนเทศและใชส้ารสนเทศในการบริหารจดัการเพือ่พฒันาคุณภาพสถานศึกษา 
๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ  และประเมินคุณภาพในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๑๒.๕ น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใชว้างแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่ง

ต่อเน่ือง 
๑๒.๖ จดัท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายการประเมินคุณภาพภายใน 
 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๒.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ตัวช้ีวัด / เกณฑ์ / เป้าหมายความส าเร็จ  ร้อยละ  ๑๐๐ 
 ๑๒.๑.๑ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ครอบคลุมมาตรฐานของสพฐ. 
 ๑๒.๑.๒ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีการก าหนดตวับ่งช้ียอ่ย 
 ๑๒.๑.๓ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีการก าหนดค่าเป้าหมายตวับ่งช้ี 

๑๒.๑.๔ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีการระบุเกณฑก์ารประเมินคุณภาพ 



๓๕ 

 

 เกณฑ์การประเมนิคุณภาพระดับตัวบ่งช้ี  จากค่าร้อยละเฉลี่ย 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดมีาก ดเียีย่ม 
สถานศึกษาไม่
สามารถจดัไดต้าม
เกณฑ ์ หรือต ่ากวา่
ร้อยละ ๖๔ ของ
กิจกรรม 

สถานศึกษาจดัได้
ตามเกณฑ ์จ านวน  
๑ ขอ้ หรือร้อยละ 
๖๕-๗๔ ของ
กิจกรรม 

สถานศึกษาจดัได้
ตามเกณฑ ์จ านวน 
๒ ขอ้ หรือร้อยละ 
๗๕-๘๔ ของ
กิจกรรม 

สถานศึกษาจดัได้
ตามเกณฑ ์จ านวน 
๓ ขอ้ หรือร้อยละ 
๘๕-๙๔ ของ
กิจกรรม 

สถานศึกษาจดัได้
ตามเกณฑ ์จ านวน 
๔ ขอ้ หรือร้อยละ 
๙๕ ของกิจกรรม 

 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๒.๒ จดัท าและด าเนินการตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพฒันาคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ตัวช้ีวัด / เกณฑ์ / เป้าหมายความส าเร็จ  ร้อยละ  ๑๐๐ 

๑๒.๒.๑ มีจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

๑๒.๒.๒ จดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาที่ครอบคลุมและการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่เก่ียวขอ้ง 
๑๒.๒.๓ มีการด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
๑๒.๒.๔ แผนพฒันาผา่นความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 เกณฑ์การประเมนิคุณภาพระดับตัวบ่งช้ี  / จากค่าร้อยละเฉลี่ย 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดมีาก ดเียีย่ม 
สถานศึกษาไม่
สามารถจดัไดต้าม
เกณฑ ์ หรือต ่ากวา่
ร้อยละ ๖๔ ของ
กิจกรรม 

สถานศึกษาจดัได้
ตามเกณฑ ์จ านวน  
๑ ขอ้ หรือร้อยละ 
๖๕-๗๔ ของ
กิจกรรม 

สถานศึกษาจดัได้
ตามเกณฑ ์จ านวน 
๒ ขอ้ หรือร้อยละ 
๗๕-๘๔ ของ
กิจกรรม 

สถานศึกษาจดัได้
ตามเกณฑ ์จ านวน 
๓ ขอ้ หรือร้อยละ 
๘๕-๙๔ ของ
กิจกรรม 

สถานศึกษาจดัได้
ตามเกณฑ ์จ านวน 
๔ ขอ้ หรือร้อยละ 
๙๕ ของกิจกรรม 

 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๒.๓  จดัระบบขอ้มูลสารสนเทศและใชส้ารสนเทศในการบริหารจดัการเพือ่พฒันาคุณภาพ
สถานศึกษา 
ตัวช้ีวัด / เกณฑ์ / เป้าหมายความส าเร็จ  ร้อยละ ๙๐  
 ๑๒.๓.๑  มีระบบขอ้มูลสารสนเทศที่เป็นลายลกัษณ์อกัษรและเทคโนโลย ี
 ๑๒.๓.๒ มีระบบการสืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศ 
 ๑๒.๓.๓ ใชส้ารสนเทศในการบริหารจดัการ 
 ๑๒.๓.๔ ใชส้ารสนเทศเพือ่การจดัการเรียนรู้ 
 
 



๓๖ 

 

 เกณฑ์การประเมนิคุณภาพระดับตัวบ่งช้ี  / จากค่าร้อยละเฉลี่ย 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดมีาก ดเียีย่ม 
สถานศึกษาไม่
สามารถจดัไดต้าม
เกณฑ ์ หรือต ่ากวา่
ร้อยละ ๖๔ ของ
กิจกรรม 

สถานศึกษาจดัได้
ตามเกณฑ ์จ านวน  
๑ ขอ้ หรือร้อยละ 
๖๕-๗๔ ของ
กิจกรรม 

สถานศึกษาจดัได้
ตามเกณฑ ์จ านวน 
๒ ขอ้ หรือร้อยละ 
๗๕-๘๔ ของ
กิจกรรม 

สถานศึกษาจดัได้
ตามเกณฑ ์จ านวน 
๓ ขอ้ หรือร้อยละ 
๘๕-๙๔ ของ
กิจกรรม 

สถานศึกษาจดัได้
ตามเกณฑ ์จ านวน 
๔ ขอ้ หรือร้อยละ 
๙๕ ของกิจกรรม 

 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๒.๔  ติดตามตรวจสอบ  และประเมินคุณภาพในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ตัวช้ีวัด / เกณฑ์ / เป้าหมายความส าเร็จ  ร้อยละ ๙๐ 
 ๑๒.๔.๑  มีค  าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชดัเจน 
 ๑๒.๔.๒  มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
 ๑๒.๔.๓ มีการก าหนดเกณฑม์าตรฐานคุณภาพชดัเจน 
 ๑๒.๔.๔  มีรายงานผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ 
 เกณฑ์การประเมนิคุณภาพระดับตัวบ่งช้ี  จากค่าร้อยละเฉลี่ย 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดมีาก ดเียีย่ม 
สถานศึกษาไม่
สามารถจดัไดต้าม
เกณฑ ์ หรือต ่ากวา่
ร้อยละ ๖๔ ของ
กิจกรรม 

สถานศึกษาจดัได้
ตามเกณฑ ์จ านวน  
๑ ขอ้ หรือร้อยละ 
๖๕-๗๔ ของ
กิจกรรม 

สถานศึกษาจดัได้
ตามเกณฑ ์จ านวน 
๒ ขอ้ หรือร้อยละ 
๗๕-๘๔ ของ
กิจกรรม 

สถานศึกษาจดัได้
ตามเกณฑ ์จ านวน 
๓ ขอ้ หรือร้อยละ 
๘๕-๙๔ ของ
กิจกรรม 

สถานศึกษาจดัได้
ตามเกณฑ ์จ านวน 
๔ ขอ้ หรือร้อยละ 
๙๕ ของกิจกรรม 

 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๒.๕ น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใชว้างแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา
อยา่งต่อเน่ือง 
ตัวช้ีวัด / เกณฑ์ / เป้าหมายความส าเร็จ  ร้อยละ ๙๐ 
 มีการน าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใชว้างแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่ง
ต่อเน่ือง 
 เกณฑ์การประเมนิคุณภาพระดับตัวบ่งช้ี  จากค่าร้อยละเฉลี่ย 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดมีาก ดเียีย่ม 
น าผลการประเมิน
ไปใชใ้นการ
วางแผน นอ้ยกวา่
ร้อยละ ๖๙ 

น าผลการประเมิน
ไปใชใ้นการ
วางแผน ร้อยละ 
๗๐-๗๙ 

น าผลการประเมิน
ไปใชใ้นการ
วางแผน ร้อยละ 
๘๐-๘๙ 

น าผลการประเมิน
ไปใชใ้นการ
วางแผน ร้อยละ 
๙๐-๙๙ 

น าผลการประเมิน
ไปใชใ้นการ
วางแผน ร้อยละ 
๑๐๐ 



๓๗ 

 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๒.๖ จดัท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายการประเมินคุณภาพภายใน 
ตัวช้ีวัด / เกณฑ์ / เป้าหมายความส าเร็จ  ร้อยละ ๙๐ 
 มีจดัท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายการประเมินคุณภาพภายใน 
 เกณฑ์การประเมนิคุณภาพระดับตัวบ่งช้ี  จากค่าร้อยละเฉลี่ย 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดมีาก ดเียีย่ม 
รายงานประจ าปี มี
ความสมบูรณ์ 
ถูกตอ้ง นอ้ยกวา่
ร้อยละ ๖๙ 

รายงานประจ าปี มี
ความสมบูรณ์ 
ถูกตอ้ง ร้อยละ 
๗๐-๗๙ 

รายงานประจ าปี มี
ความสมบูรณ์ 
ถูกตอ้ง ร้อยละ 
๘๐-๘๙ 

รายงานประจ าปี มี
ความสมบูรณ์ 
ถูกตอ้ง ร้อยละ ๙๐-
๙๙ 

รายงานประจ าปี มี
ความสมบูรณ์ 
ถูกตอ้ง ร้อยละ 
๑๐๐ 

 
 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่  ๑๓  สถานศึกษามีการสร้าง  ส่งเสริม  สนับสนุน  ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่ง การเรียนรู้ 
๑๓.๑ มีการสร้างและพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใชป้ระโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน

และภายนอกสถานศึกษา  เพือ่พฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนและบุคลากรของสถานศึกษา  รวมทั้งผู ้
ที่เก่ียวขอ้ง 

๑๓.๒ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งบุคลากรภายในสถานศึกษา  ระหวา่งสถานศึกษากบัครอบครัว  
ชุมชน  และองคก์รที่เก่ียวขอ้ง 

 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๓.๑ มีการสร้างและพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใชป้ระโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา  เพือ่พฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนและบุคลากรของสถานศึกษา  รวมทั้งผูท้ี่
เก่ียวขอ้ง 
ตัวช้ีวัด / เกณฑ์ / เป้าหมายความส าเร็จ  ร้อยละ ๙๐  
 ๑๓.๑.๑  มีการก าหนดนโยบาย /โครงการ/ กิจกรรม พฒันาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
 ๑๓.๑.๒  มีบนัทึกการใชแ้หล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
 ๑๓.๑.๓  มีการบนัทึก/รายงาน การใชแ้หล่งเรียนรู้ภายนอก 
 ๑๓.๑.๔  จดัใหมี้กิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที่ส าหรับนกัเรียน อยา่งนอ้ย ภาคเรียนละ ๑ คร้ัง 
 ๑๓.๑.๕  จดัใหมี้กิจกรรมน านกัเรียนไปพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายนอก 
 
 
 
 
 



๓๘ 

 

 เกณฑ์การประเมนิคุณภาพระดับตัวบ่งช้ี  / จากค่าร้อยละเฉลี่ย 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดมีาก ดเียีย่ม 
สถานศึกษา
สามารถจดัไดต้าม
เกณฑ ์ ๐-๑ ขอ้ 
หรือต ่ากวา่ร้อยละ 
๖๔ ของกิจกรรม 

สถานศึกษาจดัได้
ตามเกณฑ ์จ านวน  
๒ ขอ้ หรือร้อยละ 
๖๕-๗๔ ของ
กิจกรรม 

สถานศึกษาจดัได้
ตามเกณฑ ์จ านวน 
๓ ขอ้ หรือร้อยละ 
๗๕-๘๔ ของ
กิจกรรม 

สถานศึกษาจดัได้
ตามเกณฑ ์จ านวน 
๔ ขอ้ หรือร้อยละ 
๘๕-๙๔ ของ
กิจกรรม 

สถานศึกษาจดัได้
ตามเกณฑ ์จ านวน 
๕ ขอ้ หรือร้อยละ 
๙๕ ของกิจกรรม 

 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๓.๒ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งบุคลากรภายในสถานศึกษา  ระหวา่งสถานศึกษากบั
ครอบครัว  ชุมชน  และองคก์รที่เก่ียวขอ้ง 
ตัวช้ีวัด / เกณฑ์ / เป้าหมายความส าเร็จ  ร้อยละ ๙๐  
 ๑๓.๒.๑  มีการจดักิจกรรมหรือจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัระหวา่งบา้น องคก์ารทางศาสนา   
 ๑๓.๒.๒  มีการจดักิจกรรม และมีการบนัทึกการเรียนรู้จากการแลกเปล่ียน 
 ๑๓.๒.๓  มีการจดักิจกรรมดว้ยวิธีการที่หลากหลายอยา่งต่อเน่ือง และมีการบนัทึกการเรียนรู้จาก
การแลกเปล่ียน 
 ๑๓.๒.๔  มีการจดักิจกรรมดว้ยวิธีการที่หลากหลายอยา่งต่อเน่ือง และมีการบนัทึกการเรียนรู้จาก 
การแลกเปล่ียนและมีการรายงานเผยแพร่กิจกรรมจากการแลกเปล่ียนสู่สาธารณชน 

 เกณฑ์การประเมนิคุณภาพระดับตัวบ่งช้ี / จากค่าร้อยละเฉลี่ย 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดมีาก ดเียีย่ม 
สถานศึกษาไม่
สามารถจดัไดต้าม
เกณฑ ์ หรือต ่ากวา่
ร้อยละ ๖๔ ของ
กิจกรรม 

สถานศึกษาจดัได้
ตามเกณฑ ์จ านวน  
๑ ขอ้ หรือร้อยละ 
๖๕-๗๔ ของ
กิจกรรม 

สถานศึกษาจดัได้
ตามเกณฑ ์จ านวน 
๒ ขอ้ หรือร้อยละ 
๗๕-๘๔ ของ
กิจกรรม 

สถานศึกษาจดัได้
ตามเกณฑ ์จ านวน 
๓ ขอ้ หรือร้อยละ 
๘๕-๙๔ ของ
กิจกรรม 

สถานศึกษาจดัได้
ตามเกณฑ ์จ านวน 
๔ ขอ้ หรือร้อยละ 
๙๕ ของกิจกรรม 

 
 

มาตรฐานด้านอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่  ๑๔  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลเุป้าหมายตามวิสัยทัศน์  ปรัชญา  และจุดเน้นทีก่ าหนดขึน้ 
๑๔.๑ จดัโครงการ  กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผูเ้รียนบรรลุตามเป้าหมายวสิยัทศัน์  ปรัชญา  และจุดเนน้ของ

สถานศึกษา 
๑๔.๒ ผลการด าเนินงานส่งเสริมใหผู้เ้รียนบรรลุตามเป้าหมาย  วสิัยทศัน์  ปรัชญา  และจุดเนน้ของ

สถานศึกษา 



๓๙ 

 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๔.๑  จดัโครงการ  กิจกรรมที่ส่งเสริมใหผู้เ้รียนบรรลุตามเป้าหมายวสิยัทศัน์  ปรัชญา  และจุดเนน้
ของสถานศึกษา 
ตัวช้ีวัด / เกณฑ์ / เป้าหมายความส าเร็จ  ร้อยละ  ๙๐ 
 ๑๔.๑.๑   จดัโครงการ/ กิจกรรมที่ส่งเสริมใหผู้เ้รียนบรรลุตามเป้าหมายวสิยัทศัน์ของสถานศึกษา 
 ๑๔.๑.๒. จดัโครงการ/ กิจกรรมที่ส่งเสริมใหผู้เ้รียนบรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา ของสถานศึกษา 
 ๑๔.๑.๓. จดัโครงการ/ กิจกรรมที่ส่งเสริมใหผู้เ้รียนบรรลุตามเป้าหมายจุดเนน้(อฒัลกัษณ์และ
เอกลกัษณ์) ของสถานศึกษา 
 

 เกณฑ์การประเมนิคุณภาพระดับตัวบ่งช้ี  จากค่าร้อยละเฉลี่ย 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดมีาก ดเียีย่ม 
สถานศึกษาจดั
โครงการ/กิจกรรม
ไดค้รอบคลุม นอ้ย
ต ่ากวา่ร้อยละ  ๖๙ 

สถานศึกษาจดั
โครงการ/กิจกรรม
ไดค้รอบคลุม ร้อย
ละ  ๗๐-๗๙ 

สถานศึกษาจดั
โครงการ/กิจกรรม
ไดค้รอบคลุม ร้อย
ละ  ๘๐-๘๙ 

สถานศึกษาจดั
โครงการ/กิจกรรม
ไดค้รอบคลุม ร้อย
ละ  ๙๐-๙๙ 

สถานศึกษาจดั
โครงการ/กิจกรรม
ไดค้รอบคลุม ร้อย
ละ  ๑๐๐ 

 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๔.๒ ผลการด าเนินงานส่งเสริมใหผู้เ้รียนบรรลุตามเป้าหมาย  วสิัยทศัน์  ปรัชญา  และจุดเนน้ของ
สถานศึกษา 
ตัวช้ีวัด / เกณฑ์ / เป้าหมายความส าเร็จ  ร้อยละ  ๙๐ 
 ๑๔.๒.๑ มีการประเมินความพงึพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในสถานศึกษา และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมี
ความพงึพอใจอยูใ่นระดบัดีไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๘๐ 
 ๑๔.๒.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุตามวสิยัทศัน์ ปรัชญา และจุดเนน้ของสถานศึกษา 
 ๑๔.๒.๓. ผลการด าเนินงานเกิดผลกระทบที่ดีต่อชุมชน ทอ้งถ่ิน 

๑๔.๒.๔  สถานศึกษามีเอกลกัษณ์ตามจุดเนน้ จุดเด่น หรือความเช่ียวชาญเฉพาะที่ก  าหนด และ
ไดรั้บการยอมรับจากองคก์รภายนอกสถานศึกษา 
 เกณฑ์การประเมนิคุณภาพระดับตัวบ่งช้ี / จากค่าร้อยละเฉลี่ย 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดมีาก ดเียีย่ม 
สถานศึกษาไม่
สามารถจดัไดต้าม
เกณฑ ์ หรือต ่ากวา่
ร้อยละ ๖๔ ของ
กิจกรรม 

สถานศึกษาจดัได้
ตามเกณฑ ์จ านวน  
๑ ขอ้ หรือร้อยละ 
๖๕-๗๔ ของ
กิจกรรม 

สถานศึกษาจดัได้
ตามเกณฑ ์จ านวน 
๒ ขอ้ หรือร้อยละ 
๗๕-๘๔ ของ
กิจกรรม 

สถานศึกษาจดัได้
ตามเกณฑ ์จ านวน 
๓ ขอ้ หรือร้อยละ 
๘๕-๙๔ ของ
กิจกรรม 

สถานศึกษาจดัได้
ตามเกณฑ ์จ านวน 
๔ ขอ้ หรือร้อยละ 
๙๕ ของกิจกรรม 

 
 



๔๐ 

 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 
มาตรฐานที่  ๑๕  การจัดกิจกรรมตามนโนบาย  จุดเน้น  แนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึน้ 
๑๕.๑ จดัโครงการ  กิจกรรมพเิศษเพือ่ตอบสนองนโยบาย  จุดเนน้  ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
๑๕.๒ ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย 

 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๕.๑  จดัโครงการ  กิจกรรมพเิศษเพือ่ตอบสนองนโยบาย  จุดเนน้  ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
ตัวช้ีวัด / เกณฑ์ / เป้าหมายความส าเร็จ  ร้อยละ ๙๐ 
 จดัโครงการ  กิจกรรมพเิศษเพือ่ตอบสนองนโยบาย  จุดเนน้  ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
ไดแ้ก่  เศรษฐกิจพอเพยีง   หอ้งสมุด ๓D  มาตรการประหยดัพลงังาน  โรงเรียนมาตรฐานสากล  ฯลฯ 
 เกณฑ์การประเมนิคุณภาพระดับตัวบ่งช้ี  จากค่าร้อยละเฉลี่ย 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดมีาก ดเียีย่ม 
สถานศึกษาจดั
โครงการ/กิจกรรม
ไดค้รอบคลุม นอ้ย
ต ่ากวา่ร้อยละ  ๖๙ 

สถานศึกษาจดั
โครงการ/กิจกรรม
ไดค้รอบคลุม ร้อย
ละ  ๗๐-๗๙ 

สถานศึกษาจดั
โครงการ/กิจกรรม
ไดค้รอบคลุม ร้อย
ละ  ๘๐-๘๙ 

สถานศึกษาจดั
โครงการ/กิจกรรม
ไดค้รอบคลุม ร้อย
ละ  ๙๐-๙๙ 

สถานศึกษาจดั
โครงการ/กิจกรรม
ไดค้รอบคลุม ร้อย
ละ  ๑๐๐ 

 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๕.๒ ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด / เกณฑ์ / เป้าหมายความส าเร็จ  ร้อยละ  ๙๐ 
 ๑๕.๒.๑ มีการประเมินความพงึพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในสถานศึกษา และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมี
ความพงึพอใจอยูใ่นระดบัดีไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๘๐ 
 ๑๕.๒.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุตามนโยบาย  จุดเนน้  ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
 ๑๕.๒.๓. ผลการด าเนินงานเกิดผลกระทบที่ดีต่อชุมชน ทอ้งถ่ิน 

๑๕.๒.๔  สถานศึกษามีเอกลกัษณ์ตามนโยบาย  จุดเนน้  ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา และ
ไดรั้บการยอมรับจากองคก์รภายนอกสถานศึกษา 
 เกณฑ์การประเมนิคุณภาพระดับตัวบ่งช้ี / จากค่าร้อยละเฉลี่ย 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดมีาก ดเียีย่ม 
สถานศึกษาไม่
สามารถจดัไดต้าม
เกณฑ ์ หรือต ่ากวา่
ร้อยละ ๖๔ ของ
กิจกรรม 

สถานศึกษาจดัได้
ตามเกณฑ ์จ านวน  
๑ ขอ้ หรือร้อยละ 
๖๕-๗๔ ของ
กิจกรรม 

สถานศึกษาจดัได้
ตามเกณฑ ์จ านวน 
๒ ขอ้ หรือร้อยละ 
๗๕-๘๔ ของ
กิจกรรม 

สถานศึกษาจดัได้
ตามเกณฑ ์จ านวน 
๓ ขอ้ หรือร้อยละ 
๘๕-๙๔ ของ
กิจกรรม 

สถานศึกษาจดัได้
ตามเกณฑ ์จ านวน 
๔ ขอ้ หรือร้อยละ 
๙๕ ของกิจกรรม 

 



๔๑ 

 

มาตรฐานการศึกษา 
โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา   

ประกาศใช ้เม่ือ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 
มาตรฐาน ตวับ่งช้ี ค่าเป้าหมายตวับ่งช้ี 

๑  ผูเ้รียนมีสุขภาวะที่ดีและมี
สุนทรียภาพ 

๑.๑ มีสุขนิสยัในการดูสุขภาพและออกก าลงักาย  
สม ่าเสมอ 

ร้อยละ ๘๗ 

 ๑.๒ มีน ้ าหนกั  ส่วนสูง  และมีสมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑม์าตรฐาน 

ร้อยละ ๘๗ 

 ๑.๓ ป้องกนัตนเองจากส่ิงเสพติดใหโ้ทษและ
หลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะที่เส่ียงต่อความ
รุนแรง  โรค  ภยั  อุบตัิเหตุ  และปัญหาทางเพศ 

ร้อยละ ๘๗ 

 ๑.๔ เห็นคุณค่าในตนเอง  มีความมัน่ใจ  กลา้
แสดงออกอยา่งเหมาะสม 

ร้อยละ ๙๐ 

 ๑.๕ มีมนุษยส์มัพนัธท์ี่ดีและใหเ้กียรติผูอ่ื้น ร้อยละ ๙๐ 

 ๑.๖ สร้างผลงานจากเขา้ร่วมกิจกรรมดา้นศิลปะ  
ดนตรี/นาฏศิลป์  กีฬา/นนัทนาการตาม
จินตนาการ 

ร้อยละ ๘๕ 

๒. ผูเ้รียนมีคุณธรรมจริยธรรม
และค่านิยมที่พึ่งประสงค ์

๒.๑มีคุณลกัษณะที่พงึประสงคต์ามหลกัสูตร ร้อยละ ๘๕ 

๒.๒ เอ้ืออาทรผูอ่ื้นและกตญัญูกตเวทีต่อผูมี้
พระคุณ 

ร้อยละ ๘๕ 

 ๒.๓ ยอมรับความคิดและวฒันธรรมที่แตกต่าง ร้อยละ ๘๕ 

 ๒.๔ ตระหนกั  รู้คุณค่า  ร่วมอนุรักษแ์ละพฒันา
ส่ิงแวดลอ้ม 

ร้อยละ ๘๕ 

๓. ผูเ้รียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้
อยา่งต่อเน่ือง 

๓.๑ มีนิสยัรักการอ่านและแสวงหาความรู้ดว้ย
ตนเองจากหอ้งสมุด  แหล่งเรียนรู้  และส่ือต่างๆ  
รอบตวั 

ร้อยละ ๘๐ 

 ๓.๒ มีทกัษะในการอ่าน  ฟัง  ดู  พดู  เขียน  และ
ตั้งค  าถามเพือ่คน้หาความรู้เพิม่เติม 

ร้อยละ๘๐ 

 ๓.๓ เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม  แลกเปล่ียนความ
คิดเห็นเพือ่การเรียนรู้ระหวา่งกนั 

ร้อยละ๘๐ 

 ๓.๔ ใชเ้ทคโนโลยใีนการเรียนรู้และน าเสนอ
ผลงาน 

ร้อยละ๗๕ 

 
 
 



๔๒ 

 
 

มาตรฐาน ตวับ่งช้ี ค่าเป้าหมายตวับ่งช้ี 
๔. ผูเ้รียนมีความสามารถในการ
คิดอยา่งเป็นระบบ คิดสร้างสรรค ์
ตดัสินใจ แกปั้ญหาไดอ้ยา่งมี
เหตุผล 

๔.๑ สรุปความคิดจากเร่ืองที่อ่าน  ฟัง  และดู  
และส่ือสารโดยการพดูหรือเขียนตามความคิด
ของตนเอง 

ร้อยละ๘๐ 

๔.๒ น าเสนอวธีิคิด  วธีิแกปั้ญหาดว้ยภาษาหรือ
วธีิการของตนเอง 

ร้อยละ๘๐ 

๔.๓ ก าหนดเป้าหมาย  คาดการณ์  ตดัสินใจ
แกปั้ญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 

ร้อยละ๘๐ 

 ๔.๔ มีความคิดริเร่ิม  และสร้างสรรคผ์ลงานดว้ย
ความภาคภูมิใจ 

ร้อยละ๘๐ 

๕. ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะที่
จ  าเป็นตามหลกัสูตร 

๕.๑ ผมสมัฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระ
เป็นไปตามเกณฑ ์

ร้อยละ๗๐ 

 ๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะส าคญัตาม
หลกัสูตรเป็นไปตามเกณฑ ์

ร้อยละ๗๐ 

 ๕.๓ ผลการประเมินการอ่าน  คิดวเิคราะห์  และ
เขียนเป็นไปตามเกณฑ ์

ร้อยละ๗๐ 

 ๕.๔ ผลการทดสอบระดบัชาติเป็นไปตามเกณฑ ์ ร้อยละ๗๐ 

๖. ผูเ้รียนมีทกัษะในการท างาน 
รักการท างาน สามารถท างาน
ร่วมกบัผูอ่ื้นได ้

๖.๑วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ ร้อยละ๘๐ 

๖.๒ ท างานอยา่งมีความสุข  มุ่งมัน่พฒันางาน  
และภูมิใจในผลงานของตนเอง 

ร้อยละ๘๐ 

 ๖.๓ ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ ร้อยละ๘๐ 

 ๖.๔ มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้
เก่ียวกบัอาชีพที่ตนเองสนใจ 

ร้อยละ๘๐ 

๗. ครูปฏิบตัิงานตามบทบาท
หนา้ที่อยา่งมีประสิทธิภาพเกิด
ประสิทธิผล 

๗.๑ ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนทั้ง
ดา้นความรู้ ทกัษะกระบวนการ สมรรถนะและ
คุณลกัษณะที่พงึประสงค ์

ร้อยละ ๙๐ 

 ๗.๒ ครูมีการวเิคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคลและ
ใชข้อ้มูลในการวางแผนการจดัการเรียนรู้เพือ่
พฒันาศกัยภาพผูเ้รียน 

ร้อยละ ๙๐ 

 ๗.๓ ครูออกแบบและจดัการเรียนรู้ที่ตอบสนอง
ความแตกต่างระหวา่งบุคคลและพฒันาการทาง
สติปัญญา 

ร้อยละ ๙๐ 

 
 



๔๓ 

 

มาตรฐาน ตวับ่งช้ี ค่าเป้าหมายตวับ่งช้ี 
๗. ครูปฏิบตัิงานตามบทบาท
หนา้ที่อยา่งมีประสิทธิภาพเกิด
ประสิทธิผล (ต่อ) 

๗.๔ ครูใชส่ื้อและเทคโนโลยทีี่เหมาะสมผนวก
กบัการน าบริบทและภูมิปัญญาของทอ้งถ่ินมา
บูรณาการในการจดัการเรียนรู้ 

ร้อยละ ๙๐ 

 ๗.๕ ครูมีการวดัและประเมินผลที่มุ่งเนน้การ
พฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน ดว้ยวธีิการที่
หลากหลาย 

ร้อยละ ๙๐ 

 ๗.๖ ครูใหค้  าแนะน า ค  าปรึกษา และแกไ้ขปัญหา
ใหแ้ก่ผูเ้รียนทั้งดา้นการเรียนและคุณภาพชีวติ
ดว้ยความเสมอภาค 

ร้อยละ ๙๐ 

 ๗.๗ ครูมีการศึกษา วจิยัและพฒันาการจดัการ
เรียนรู้ในวชิาที่ตนรับผดิชอบ และใชผ้ลในการ
ปรับการสอน 

ร้อยละ ๙๐ 

 ๗.๘ ครูประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งที่ดี 
และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 

ร้อยละ ๙๐ 

 ๗.๙ ครูจดัการเรียนการสอนตามวชิาที่ไดรั้บ
มอบหมายเตม็เวลา เตม็ความสามารถ 

ร้อยละ ๙๐ 

๘.ผูบ้ริหารปฏิบตัิงานตามบทบาท
หนา้ที่อยา่งมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

๘.๑ ผูบ้ริหารมีวสิัยทศัน์ ภาวะผูน้ า และความ
ริเร่ิมที่เนน้การพฒันาผูเ้รียน 

ในระดบัดีมาก 

๘.๒ ผูบ้ริหารใชห้ลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วม
และใชข้อ้มูลผลการประเมินหรือผลการวจิยัเป็น
ฐานคิดทั้งดา้นวชิาการและการจดัการ 

ในระดบัดีมาก 
  

 ๘.๓ ผูบ้ริหารสามารถบริหารจดัการการศึกษาให้
บรรลุเป้าหมายตามที่ก  าหนดไวใ้นแผนปฏิบติัการ 

ในระดบัดีมาก 

  

 ๘.๔ ผูบ้ริหารส่งเสริมพฒันาศกัยภาพบุคลากร
ใหพ้ร้อมรับการกระจายอ านาจ 

ในระดบัดีมาก 

 ๘.๕ นกัเรียนผูป้กครองและชุมชนพอใจผลการ
บริหารจดัการศึกษา 

ในระดบัดีมาก 

 ๘.๖ ผูบ้ริหารใหค้  าแนะน า ค  าปรึกษาทาง
วชิาการและเอาใจใส่การจดัการศึกษาเตม็
ศกัยภาพและเตม็เวลา 

ในระดบัดีมาก 

 
 
 
 



๔๔ 

 

มาตรฐาน ตวับ่งช้ี ค่าเป้าหมายตวับ่งช้ี 
๙. คณะกรรมการสถานศึกษาและ
ผูป้กครอง ชุมชนปฏิบตัิงานตาม
บทบาทหนา้ที่อยา่งมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบตัิ
หนา้ที่ตามที่ระเบียบก าหนด 

ในระดบัดี 

๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษาก ากบัติดตาม  
ดูแล  และขบัเคล่ือนการด าเนินงานของ
สถานศึกษาใหบ้รรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

ในระดบัดี 

 

 ๙.๓ ผูป้กครองและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมใน
การพฒันาสถานศกึษา 

ในระดบัดี 

๑๐.สถานศึกษามีการจดัหลกัสูตร 
กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรม
พฒันาคุณภาพผูเ้รียนอยา่งรอบ
ดา้น 

๑๐.๑ หลกัสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ิน 

ร้อยละ ๙๐ 

๑๐.๒ จดัรายวชิาเพิม่เติมที่หลากหลายใหผู้เ้รียน
เลือกเรียนตามความถนดั  ความสามารถและ
ความสนใจ 

ร้อยละ ๙๐ 

 ๑๐.๓ จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนที่ส่งเสริมและ
ตอบสนองความตอ้งการ  ความสามารถความ
ถนดั  และความสนใจของผูเ้รียน 

ร้อยละ ๙๐ 

 ๑๐.๔ สนบัสนุนใหค้รูจดักระบวนการเรียนรู้ที่
ใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบตัิจริงจนสรุปความรู้ได้
ดว้ยตนเอง 

ร้อยละ ๙๐ 

 ๑๐.๕ นิเทศภายใน  ก ากบั  ติดตามตรวจสอบ  
และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอยา่ง
สม ่าเสมอ 

ร้อยละ ๙๐ 

 ๑๐.๖ จดัระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนที่มี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผูเ้รียนทุกคน 

ร้อยละ ๙๐ 

๑๑. สถานศึกษามีการจดั 
สภาพแวดลอ้มและการบริการที่ 
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนพฒันาเตม็ 
ศกัยภาพ 

๑๑.๑ หอ้งเรียน  หอ้งปฏิบตัิการ  อาคารเรียน
มัน่คง  สะอาดและ ปลอดภยั  มีส่ิงอ านวยความ
สะดวก  พอเพยีง  อยูใ่นสภาพใชก้ารไดดี้   
สภาพแวดลอ้มร่มร่ืน  และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับ
ผูเ้รียน 

ร้อยละ ๙๐ 

 
 

 ๑๑.๒ จดัโครงการ  กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ
อนามยัและความ 

ร้อยละ ๙๐ 

 ปลอดภยัของผูเ้รียน  
 
 
 



๔๕ 

 

มาตรฐาน ตวับ่งช้ี ค่าเป้าหมายตวับ่งช้ี 
๑๑. สถานศึกษามีการจดั 
สภาพแวดลอ้มฯ  (ต่อ) 

๑๑.๓ จดัหอ้งสมุดที่ใหบ้ริการส่ือและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เอ้ือให้ผูเ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเองและ
หรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

ร้อยละ ๙๐ 

๑๒. สถานศึกษามีการประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษาตามที่
ก  าหนดในกฎกระทรวง 

๑๒.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

ร้อยละ ๑๐๐ 

๑๒.๒ จดัท าและด าเนินการตามแผนพฒันาการ
จดัการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพฒันาคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ร้อยละ ๑๐๐ 

 ๑๒.๓ จดัระบบขอ้มูลสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหารจดัการเพือ่พฒันา
คุณภาพสถานศึกษา 

ร้อยละ ๙๐ 

  

๑๒. สถานศึกษามีการประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษาตามที่
ก  าหนดในกฎกระทรวง (ต่อ) 

๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ  และประเมินคุณภาพ
ในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ร้อยละ ๙๐ 

 ๑๒.๕ น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอกไปใชว้างแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา
อยา่งต่อเน่ือง 

ร้อยละ ๙๐ 

 ๑๒.๖ จดัท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายการ
ประเมินคุณภาพภายใน 

ร้อยละ ๙๐ 

๑๓.สถานศึกษาเสริมสร้าง  
สนบัสนุนใหส้ถานศึกษาเป็น 

๑๓.๑ มีการสร้างและพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาและใช ้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  เพือ่
พฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนและบุคลากรของ
สถานศึกษา  รวมทั้งผูท้ี่เก่ียวขอ้ง 

ร้อยละ ๙๐ 

 

 ๑๓.๒ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งบุคลากร
ภายในสถานศึกษา  ระหวา่งสถานศึกษากบั
ครอบครัว  ชุมชน  และองคก์รที่เก่ียวขอ้ง 

ร้อยละ ๙๐ 

  

๑๔. การพฒันาสถานศึกษาให ้
บรรลุตามวสิยัทศัน์ ปรัชญา และ 
จุดเนน้ที่ก  าหนดขึ้น 

๑๔.๑ จดัโครงการ  กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผูเ้รียน
บรรลุตามเป้าหมาย วสิยัทศัน์  ปรัชญา  และ
จุดเนน้ของสถานศึกษา 

ร้อยละ ๙๐ 

 

 ๑๔.๒ ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผูเ้รียนบรรลุ
ตามเป้าหมาย  วสิยัทศัน์  ปรัชญา  และจุดเนน้
ของสถานศึกษา 

ร้อยละ ๙๐ 



๔๖ 

 
 

มาตรฐาน ตวับ่งช้ี ค่าเป้าหมายตวับ่งช้ี 
๑๕. การจดักิจกรรมตามนโยบาย 
จุดเนน้ แนวทางการปฏิรูป
การศึกษาเพือ่พฒันาและส่งเสริม
สถานศึกษาใหย้กระดบั
คุณภาพสูงขึ้น 

๑๕.๑ จดัโครงการ  กิจกรรมพเิศษเพือ่
ตอบสนองนโยบาย  จุดเนน้  ตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

ร้อยละ ๙๐ 

๑๕.๒ ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย ร้อยละ ๙๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๗ 

 

           

 
 

ประกาศโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา 
ที่  ๑  / ๒๕๕๕ 

เร่ือง   ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ของโรงเรียนโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา   

เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
--------------------------------------------------------- 

 โดยที่มีการกระจายอ านาจไปสู่สถานศึกษา  และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  และให้สถานศึกษา
จดัการศึกษาโดยยึดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  ๒๕๔๔  บูรณาการกับสภาพปัญหา   
ความตอ้งการของทอ้งถ่ิน  ชุมชน  และสงัคม  รวมทั้งความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยรีะดบัสากล  การจดัการ
ศึกษาของสถานศึกษาแต่ละแห่งจึงมีวิธีการปฏิบติัที่หลากหลายแตกต่างกันไป  ดังนั้น  เพื่อความเป็น
เอกภาพและเพือ่ใหก้ารพฒันาคุณภาพสถานศึกษามีทิศทางไปสู่เป้าหมายเดียวกนั  อนัจะท าให้สถานศึกษามี
คุณภาพใกลเ้คียงกนั  จึงจ าเป็นตอ้งมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาขึ้น 

 ฉะนั้น  อาศยัอ านาจตามความในพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และที่แกไ้ข
เพิม่เติม (ฉบบัที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  มาตรา  ๙ (๓)  ที่ใหมี้การก าหนดมาตรฐานการศึกษา  และจดัระบบการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาทุกระดบัและทุกประเภทการศึกษา  และมาตรา  ๔๘  ให้หน่วยงานตน้สังกดั  และ
สถานศึกษาจดัให้มีระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  และให้ถือว่าการประกนัคุณภาพภายใน
เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตอ้งด าเนินการอย่างต่อเน่ือง  โดยมีการจดัท ารายงาน
ประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานตน้สังกดั  หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง  และเปิดเผยต่อสาธารณชน  เพื่อน าไปสู่การ
พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  และเพือ่รองรับการประกนัคุณภาพภายนอก 

 ทั้งน้ีมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา ไดรั้บความเห็นชอบจาก
คณะก ร รมก า รสถ าน ศึ กษ า ขั้ นพื้ น ฐ า น เ ม่ื อ วัน ที่   ๑๕   เ ดื อ นพฤศ จิ ก า ยน   พ . ศ . ๒๕๕๔  
จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา   ตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศน้ี   เพื่อใช้เ ป็นหลักในการพัฒนา  ส่ง เสริม   สนับสนุน  ก ากับดูแล   
และติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   และการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 
 ประกาศ    ณ    วนัที่  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๕  

                
( นายประกอบ  หาญณรงค ์) 

     ผูอ้  านวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา 
 



๔๘ 

 

คณะกรรมการด าเนินงานการพฒันาระบบประกนัคุณภาพการศึกษา 
๑.  คณะกรรมการอ านวยการ  
 มีหน้าที่ให้ค  าปรึกษา แนะน า อ านวยความสะดวกในการจัดท า รายงานผลการพฒันาคุณภาพ
การศึกษา ประกอบดว้ย 
 ๑. นายประกอบ  หาญณรงค ์              ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวศรีวไิล ยลสุริยนัวงศ ์        รองประธานกรรมการ 
๓. นายราเมศย ์ จนัทรัศมีภทัรา       กรรมการ 

 ๔. นายสิโรตม ์ เกิดทิพย ์                 กรรมการ 
            ๕. นายวนิิจ   เสง้เสน                               กรรมการ 
            ๖. นางสุภาพ  สงัขส์งฆ ์                  กรรมการและเลขานุการ 
 ๗. นายอนนัต ์ หวนัอาหลี                  กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
๒.  คณะกรรมการรับผิดชอบระบบบริหารและสารสนเทศ 
 มีหนา้ที่รวบรวมขอ้มูล แต่ละฝ่ายงานพร้อมทั้งจดัระบบขอ้มูลสารสนเทศเป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการ
สืบคน้ ประกอบดว้ย    

๑. นางสาวศรีวไิล  ยลสุริยนัวงศ ์    ประธานกรรมการ 
๒. นางสุภาพ  สงัขส์งฆ ์     รองประธานกรรมการ 
๓ นายราเมศย ์ จนัทรัศมีภทัรา    กรรมการ 
๔. นายวนิิจ  เสง้เสน                               กรรมการ 
๕. นายสิโรตม ์ เกิดทิพย ์                 กรรมการ 
๖. นายสุทธิพงษ ์ นนทต์ุลา                 กรรมการ 
๗.  นายอนนัต ์ หวนัอาหลี    กรรมการและเลขานุการ 

๓. คณะกรรมการนิเทศติดตามผล  
มีหน้าที่ นิเทศ ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานตามแผนงาน /โครงการ/กิจกรรม ต่าง ๆ  และ

ประเมินผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ีของแผนงานโครงการ ประกอบดว้ย 
๑. นายประกอบหาญณรงค ์              ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวศรีวไิล ยลสุริยนัวงศ ์        รองประธานกรรมการ 

 ๓. นายราเมศย ์ จนัทรัศมีภทัรา        กรรมการ 
 ๔. นายสิโรตม์ เกิดทิพย ์                 กรรมการ 
              ๕. นายวนิิจ   เสง้เสน                               กรรมการ 
              ๖. นางสุภาพ  สงัขส์งฆ์                  กรรมการและเลขานุการ 
 ๗. นายอนนัต ์ หวนัอาหลี                  กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 
 
 



๔๙ 

 

 
๔. คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

มีหนา้ที่ก  าหนดเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน  ตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน  ประกอบดว้ย 

๑. นายประกอบหาญณรงค ์              ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวศรีวไิล ยลสุริยนัวงศ ์        รองประธานกรรมการ 

 ๓. นายราเมศย ์ จนัทรัศมีภทัรา        กรรมการ 
 ๔. นายสิโรตม์ เกิดทิพย ์                 กรรมการ 
              ๕. นายวนิิจ   เสง้เสน                               กรรมการ 
              ๖. นางสุภาพ  สงัขส์งฆ์                  กรรมการและเลขานุการ 
 ๗. นายอนนัต ์ หวนัอาหลี                  กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
๕. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
             มีหนา้ที่ วเิคราะห์ สงัเคราะห์ ประเมินผล การด าเนินงานตามมาตรฐาน/ตวับ่งช้ี ตามประกาศ
โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พทิยา ที่  ๑/๒๕๕๕ เร่ือง   ให้ใชม้าตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียน
โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พทิยา  เพือ่การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาแต่ละดา้น  ประกอบดว้ย 
 ๑. มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ ประกอบดว้ย 
  ๑.๑ นายประโสบ  เวชกะ    กรรมการ 
  ๑.๒ นางอุไรวลัย ์ วรจินต ์   กรรมการ 

๒. มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์ ประกอบดว้ย 
  ๒.๑ นางทิพยา  พรหมวจิิต    กรรมการ 
  ๒.๒ นางอมรรัตน์  เจะ๊พงศ ์   กรรมการ 
 ๓. มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักเรียนรู้  และพัฒนา  
                         ตนเองอย่างต่อเน่ือง ประกอบดว้ย 
  ๓.๑ นางกนกนาฎ  เพชรรัตน์   กรรมการ 
  ๓.๒ นายสุทธิพงษ ์ นนทต์ุลา   กรรมการ  
 ๔. มาตรฐานที่  ๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการคดิอย่างเป็นระบบ  คดิสร้างสรรค์   ตัดสินใจ 
                         แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล  ประกอบดว้ย 
  ๔.๑  นางวรวรรณ  พทุธศุกร์   กรรมการ 
  ๔.๒ นางสมพร  แกว้สด    กรรมการ 
 ๕. มาตรฐานที่  ๕  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร ประกอบดว้ย 
  ๕.๑  นายราเมศย ์ จนัทรัศมีภทัรา   กรรมการ 
  ๕.๒ นายร่อเก็ม  ทวโีส๊ะ    กรรมการ 

 
 



๕๐ 

 

๖. มาตรฐานที่  ๖  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน  รักการท างาน  สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้และมี
เจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  ประกอบดว้ย 

  ๖.๑ นางกาญจนาวรรณ  แกว้โชติ   กรรมการ 
  ๖.๒ นางวนัดี  ชยัปาน    กรรมการ 

๗. มาตรฐานที่  ๗  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ประกอบดว้ย 

  ๗.๑  นางจิรนลย ์ สงัขแ์กว้   กรรมการ 
  ๗.๒ นางอมร  ฉายหอ้ง    กรรมการ  

๘. มาตรฐานที่  ๘  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
ประกอบดว้ย 

  ๘.๑   นางสลกัจิต  วงศจ์นัทร์   กรรมการ 
  ๘.๒  นางอาภร  ทินนิมิตร   กรรมการ 

๙. มาตรฐานที่  ๙  คณะกรรมการสถานศึกษา  และผู้ปกครอง  ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  ประกอบดว้ย 

  ๙.๑  นายสิโรตม ์ เกิดทิพย ์   กรรมการ 
  ๙.๒ นางสาวสุนี  เหล็บบินหล๊ะ   กรรมการ 

๑๐. มาตรฐานที่  ๑๐  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้  และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน  ประกอบดว้ย 

  ๑๐.๑ นายชูสิทธ์ิ  นนัทวรกุล   กรรมการ 
  ๑๐.๒ นางจุรีรัตน์  มูลติไชย   กรรมการ 

๑๑. มาตรฐานที่  ๑๑  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา
เต็มศักยภาพ  ประกอบดว้ย 

  ๑๑.๑  นายวนิิจ  เสง้เสน    กรรมการ 
  ๑๑.๒  นายราเมศย ์ จนัทรัศมีภทัรา  กรรมการ 

๑๒. มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง ประกอบดว้ย 

  ๑๒.๑  นางสาวศรีวไิล  ยลสุริยนัวงศ ์  กรรมการ 
  ๑๒.๒  นายอนนัต ์หวนัอาลี   กรรมการ 
 ๑๓. มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง  ส่งเสริม  สนับสนุน  ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่ง 
                            การเรียนรู้ ประกอบดว้ย 
  ๑๓.๑ นางอรุณสุข  ลีลารุจิเจริญ   กรรมการ 
  ๑๓.๒    นางชะออ้น  แกว้หมุน   กรรมการ   

 



๕๑ 

 

๑๔. มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์  ปรัชญา  และจุดเน้นที่
ก าหนดขึน้ ประกอบดว้ย 

  ๑๔.๑ สุภาพ  สงัขส์งฆ ์   กรรมการ 
  ๑๔.๒    นางมนสัรี  ศิริเทพวฒันา   กรรมการ   

๑๕. มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโนบาย  จุดเน้น  แนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนา
และส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึน้  ประกอบดว้ย 
  ๑๕.๑ นางนทัยา  อร่ามโชติ   กรรมการ 
  ๑๕.๒    นางสาวพฤษกรณ์  เดชเอ่ียม  กรรมการ   
๖. คณะกรรมการจัดท ารายงานประจ าปี 
 มีหน้าที่จัดท ารายงานเพื่อเสนอต่อ คณะกรรมการสถานศึกษา และรายงานต่อต้นสังกัด 
ประกอบดว้ย 
 ๑. นางสาวศรีวไิล  ยลสุริยนัวงศ ์    ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสุภาพ  สงัขส์งฆ ์     กรรมการ 
 ๓. นายอนนัต ์ หวนัอาหลี    กรรมการและเลขนุการ 


