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มาตรฐานการศึกษาเพือ่ การประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนปากท่ อพิทยาคม พ.ศ.2556
ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน (15 มาตรฐาน 65 ตัวบ่ งชี้ )
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานแบ่งออกเป็ น 4 ด้านคือ
1) มาตรฐานด้านคุณภาพผูเ้ รี ยน มี 6 มาตรฐาน 26 ตัวบ่งชี้
2) มาตรฐานด้านการจัดการศึกษามี 6 มาตรฐาน 33 ตัวบ่งชี้
3) มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู ้ มี 1 มาตรฐาน 2 ตัวบ่งชี้
4) ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา มี 1 มาตรฐาน 2 ตัวบ่งชี้
5) มาตรฐานด้านมาตรการส่ งเสริ ม มี 1 มาตรฐาน 2 ตัวบ่งชี้
ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผูเ้ รี ยน น้ าหนักคะแนน 30 คะแนน
ตัวบ่ งชี้
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรี ยนมีสุขภาวะทีด่ ีและมีสุนทรียภาพ
1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุ ขภาพและออกกาลังกายสม่าเสมอ
1,2 มีน้ าหนัก ส่ วนสู ง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
1.3 ป้ องกันตนเองจากสิ่ งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยง สภาวะที่เสี่ ยงต่อความรุ นแรงโรคภัย
อุบตั ิเหตุ และปัญหาทางเพศ
1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมัน่ ใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผอู ้ ื่น
1.6 สร้างผลงานจากการเข้าร่ วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี /นาฏศิลป์
กีฬา /นันทนาการ
มาตรฐานที่ 2 ผู้เรี ยนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยมที่พงึ ประสงค์
2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสู ตร
2.2 เอื้ออาทรผูอ้ ื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผูม้ ีพระคุณ
2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
2.4 ตระหนัก รู ้คุณค่า ร่ วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่ งแวดล้อม
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มาตรฐานที่ 3 ผู้เรี ยนมีทกั ษะในการแสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง รักการ
เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่ างต่ อเนื่อง
3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรี ยนรู ้ และ
สื่ อต่างๆ รอบตัว
3.2 มีทกั ษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคาถามเพื่อค้นคว้าหาความรู ้เพิ่มเติม
3.3 เรี ยนรู ้ร่วมกันเป็ นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรี ยนรู ้ระหว่างกัน
3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรี ยนรู้และนาเสนอผลงาน
มาตรฐานที่ 4 ผู้เรี ยนมีความสามารถในการคิดอย่ างเป็ นระบบ
คิดสร้ างสรรค์ ตัดสิ นใจ แก้ ปัญหาได้ อย่ างมีสติสมเหตุผล
4.1 สรุ ปความคิดจากเรื่ องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่ อสารโดยการพูดหรื อเขียน
ตามความคิดของตนเอง
4.2 นาเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรื อวิธีการของตนเอง
4.3 กาหนดเป้ าหมาย คาดการณ์ ตัดสิ นใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ
4.4 มีความคิดริ เริ่ ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ
มาตรฐานที่ 5 ผู้เรี ยนมีความรู้ และทักษะทีจ่ าเป็ นตามหลักสู ตร
5.1 ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนแต่ละกลุ่มสาระเป็ นไปตามเกณฑ์
5.2 ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญตามหลักสู ตรเป็ นไปตามเกณฑ์
5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็ นไปตามเกณฑ์
5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเป็ นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ 6 ผู้เรี ยนมีทกั ษะในการทางาน รักการทางาน สามารถ
ทางานร่ วมกับผู้อนื่ ได้ และมีเจตคติทดี่ ีต่ออาชี พสุ จริต
6.1 วางแผนการทางานและดาเนินการจนสาเร็ จ
6.2 ทางานอย่างมีความสุ ข มุ่งมัน่ พัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง
6.3 ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
6.4 มีความรู ้สึกที่ดีต่ออาชีพสุ จริ ตและหาความรู ้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ
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ด้ านที่ 2 มาตรฐานด้ านการจัดการศึกษา นา้ หนักคะแนน 50 คะแนน
ตัวบ่ งชี้
มาตรฐานที่ 7 ครู ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้ าทีอ่ ย่ างมีประสิ ทธิภาพและ
เกิดประสิ ทธิผล
7.1 ครู มีการกาหนดเป้ าหมายคุณภาพผูเ้ รี ยนทั้งด้านความรู ้ ทักษะ กระบวนการ สมรรถนะ
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
7.2 ครู มีการวิเคราะห์ผเู้ รี ยนเป็ นรายบุคคล และใช้ขอ้ มูลในการวางแผน
การจัดการเรี ยนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเ้ รี ยน
7.3 ครู ออกแบบและจัดการเรี ยนรู ้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทาง
สติปัญญา
7.4 ครู ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนาบริ บทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการ
ในการจัดการเรี ยนรู้
7.5 ครู มีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนด้วยวิธีการที่หลากหลาย
7.6 ครู ให้คาแนะนา คาปรึ กษา และแก้ไขปั ญหาให้แก่ผเู ้ รี ยนทั้งด้านการเรี ยนละคุณภาพชีวติ
ด้วยความเสมอภาค
7.7 ครู มีการศึกษาวิจยั และพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการ
ปรับการสอน
7.8 ครู ประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดีและเป็ นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา
7.9 ครู จดั การเรี ยนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ
มาตรฐานที่ 8 ผู้บริ หารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้ าทีอ่ ย่ างมีประสิ ทธิภาพ
และเกิดประสิ ทธิผล
8.1 ผูบ้ ริ หารมีวสิ ัยทัศน์ ภาวะผูน้ า และความคิดริ เริ่ มที่เน้นการพัฒนาผูเ้ รี ยน
8.2 ผูบ้ ริ หารใช้หลักการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมและใช้ขอ้ มูลผลการประเมินหรื อผลการ
วิจยั เป็ นฐานความคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ
8.3 ผูบ้ ริ หารสามารถบริ หารจัดการ การศึกษาให้บรรลุเป้ าหมายตามที่กาหนดไว้ใน
แผนปฏิบตั ิการ
8.4 ผูบ้ ริ หารส่ งเสริ มและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอานาจ
8.5 นักเรี ยน ผูป้ กครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริ หารการจัดการศึกษา
8.6 ผูบ้ ริ หารให้คาแนะนา คาปรึ กษาทางวิชาการและเอาใจใส่ การจัดการศึกษาเต็ม
ศักยภาพและเต็มเวลา
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ตัวบ่ งชี้
มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองชุ มชน ปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้ าทีอ่ ย่างมีประสิ ทธิภาพและเกิดประสิ ทธิผล
9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู ้และปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ระเบียบกาหนด
9.2 คณะกรรมการสถานศึกษากากับ ดูแล และขับเคลื่อนการดาเนินงานของสถานศึกษาให้
บรรลุผลตามเป้ าหมาย
9.3 ผูป้ กครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนาสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสู ตร กระบวนการเรี ยนรู้ และ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้ าน
10.1 สถานศึกษามีหลักสู ตรที่เหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น
10.2 จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผเู ้ รี ยนเลือกเรี ยนตามความถนัด ความสามารถและความ
สนใจ
10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนที่ส่งเสริ มและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด
และความสนใจของผูเ้ รี ยน
10.4 สนับสนุนให้ครู จดั กระบวนการเรี ยนรู้ ที่ให้ผเู้ รี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิจริ งจนสรุ ปความรู้
ได้ดว้ ยตนเอง
10.5 นิเทศภายใน กากับ ติดตาม ตรวจสอบ และนาผลไปปรับปรุ งการเรี ยนการสอนอย่าง
สม่าเสมอ
10.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้ รี ยนที่มีประสิ ทธิ ภาพและครอบคลุมถึงผูเ้ รี ยนทุกคน
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการ
ทีส่ ่ งเสริมให้ ผ้ ูเรี ยนพัฒนาเต็มศักยภาพ
11.1 ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ อาคารเรี ยนมัน่ คง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอานวยความ
สะดวกพอเพียงอยูใ่ นสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่ มรื่ น มีแหล่งเรี ยนรู ้สาหรับ
ผูเ้ รี ยน
11.2 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริ มสุ ขภาพอนามัยและความปลอดภัยของ ผูเ้ รี ยน
11.3 จัดห้องสมุดที่ให้บริ การสื่ อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้ดว้ ย
ตนเองและหรื อเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม
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ตัวบ่ งชี้
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
12.1 กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
12.2 จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ที่มุ่งพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริ หารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา
12.4 ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
12.5 นาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่ อง
12.6 จัดทารายงานประจาปี ที่เป็ นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
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ด้ านที่ 3 มาตรฐานด้ านการสร้ างสั งคมแห่ งการเรี ยนรู้ นา้ หนักคะแนน 10 คะแนน
ตัวบ่ งชี้
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้ าง ส่ งเสริม สนับสนุน ให้ สถานศึกษา
เป็ นสั งคมแห่ งการเรี ยนรู้
13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จาก
แหล่งเรี ยนรู ้ท้ งั ภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
และบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผูเ้ กี่ยวข้อง
13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา
กับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
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ด้ านที่ 4 มาตรฐานด้ านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา นา้ หนักคะแนน 5 คะแนน
ตัวบ่ งชี้
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้ บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์
ปรัชญา และจุดเน้ นที่กาหนด
14.1 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนบรรลุตามเป้ าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และ
จุดเน้นของสถานศึกษา
14.2 ผลการดาเนิ นงานส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนบรรลุตามเป้ าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น
ของสถานศึกษา

นา้ หนัก
คะแนน
5
3
2

ด้ านที่ 5 มาตรฐานด้ านมาตรการส่ งเสริม นา้ หนักคะแนน 5 คะแนน
ตัวบ่ งชี้
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้ น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพือ่
พัฒนาและส่ งเสริมสถานศึกษาให้ ยกระดับคุณภาพสู งขึน้
15.1 จัดโครงการกิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบายจุดเน้นตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา
15.2 ผลการดาเนินงานบรรลุเป้ าหมาย

นา้ หนัก
คะแนน
5
3
2
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แนวทางและมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โรงเรียนปากท่ อพิทยาคม
โรงเรี ยนปากท่อพิทยาคมได้กาหนดแนวทางและมาตรฐานคุณภาพการศึกษาไว้ดงั นี้

มาตรฐานด้ านคุณภาพผู้เรียน มี 6 มาตรฐาน 26 ตัวบ่ งชี้
มาตรฐานที่ 1 ผูเ้ รี ยนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรี ยภาพ
มาตรฐานที่ 2 ผูเ้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 3 ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการแสวงหาความรู้ดว้ ยตนเอง รักการเรี ยนรู้ และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่ อง
มาตรฐานที่ 4 ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็ นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสิ นใจ แก้ปัญหา
ได้อย่างมีสติสมเหตุผล
มาตรฐานที่ 5 ผูเ้ รี ยนมีความรู้และทักษะที่จาเป็ นตามหลักสู ตร
มาตรฐานที่ 6 ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ และมีเจต
คติที่ดีต่ออาชีพสุ จริ ต

มาตรฐานด้ านการจัดการศึกษามี 6 มาตรฐาน 33 ตัวบ่ งชี้
มาตรฐานที่ 7 ครู ปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิดประสิ ทธิผล
มาตรฐานที่ 8 ผูบ้ ริ หารปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิดประสิ ทธิ ผล
มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษาและผูป้ กครองชุมชน ปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและเกิดประสิ ทธิ ผล
มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสู ตร กระบวนการเรี ยนรู ้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผูเ้ รี ยนอย่างรอบด้าน
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริ การที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวง

มาตรฐานด้ านการสร้ างสังคมแห่ งการเรียนรู้ มี 1 มาตรฐาน 2 ตัวบ่ งชี้
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่ งเสริ ม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็ นสังคมแห่งการเรี ยนรู ้

ด้ านอัตลักษณ์ ของสถานศึกษา มี 1 มาตรฐาน 2 ตัวบ่ งชี้
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้ าหมายตามวิสัยทัศน์ปรัชญา และจุดเน้นที่กาหนด

มาตรฐานด้ านมาตรการส่ งเสริม มี 1 มาตรฐาน 2 ตัวบ่ งชี้
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและ
ส่ งเสริ มสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสู งขึ้น
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มาตรฐานด้ านคุณภาพผู้เรียน มี 6 มาตรฐาน 26 ตัวบ่ งชี้
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรี ยนมีสุขภาวะทีด่ ีและมีสุนทรียภาพ
ตัวบ่ งชี้ที่ 1.1 มีนิสัยในการดูแลสุ ขภาพ และออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ (นา้ หนักคะแนน 0.5)
เกณฑ์ พจิ ารณา :
1. ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีนิสัยในการดูแลสุ ขภาพ
2. ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่ออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ
คะแนน
เกณฑ์ การประเมินคุณภาพ
0.10 ค่าเฉลี่ยผูเ้ รี ยนที่มีนิสัยในการดูแลสุ ขภาพและออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ ต่ากว่าร้อยละ 50
0.20 ค่าเฉลี่ยผูเ้ รี ยนที่มีนิสัยในการดูแลสุ ขภาพและออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ ร้อยละ 50 - 59
0.30 ค่าเฉลี่ยผูเ้ รี ยนที่มีนิสัยในการดูแลสุ ขภาพและออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ ร้อยละ 60-74
0.40 ค่าเฉลี่ยผูเ้ รี ยนที่มีนิสัยในการดูแลสุ ขภาพและออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ ร้อยละ 75-89
0.50 ค่าเฉลี่ยผูเ้ รี ยนที่มีนิสัยในการดูแลสุ ขภาพและออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ ร้อยละ 90 ขึ้นไป
เกณฑ์ การตัดสิ น ปฏิบตั ิได้ไม่ต่ากว่า0.5 คะแนน
ตัวบ่ งชี้ที่ 1.2 มีน้าหนัก ส่ วนสู งและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ มาตรฐาน (นา้ หนักคะแนน 0.5)
เกณฑ์ พจิ ารณา :
ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่นา้ หนัก ส่ วนสู งและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
คะแนน
เกณฑ์ การประเมินคุณภาพ
0.10
ค่าเฉลี่ยของผูเ้ รี ยนที่นา้ หนัก ส่ วนสู งและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานรวมทั้ง
รู้จกั ดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย ต่ากว่าร้อยละ 50
0.20
ค่าเฉลี่ยของผูเ้ รี ยนที่นา้ หนัก ส่ วนสู งและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานรวมทั้ง
รู้จกั ดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย ตั้งแต่ร้อยละ 50 - 59
0.30
ค่าเฉลี่ยของผูเ้ รี ยนที่นา้ หนัก ส่ วนสู งและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานรวมทั้ง
รู้จกั ดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย ตั้งแต่ร้อยละ 60-74
0.40
ค่าเฉลี่ยของผูเ้ รี ยนที่นา้ หนัก ส่ วนสู งและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานรวมทั้ง
รู้จกั ดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย ตั้งแต่ร้อยละ 75-89
0.50
ค่าเฉลี่ยของผูเ้ รี ยนที่นา้ หนัก ส่ วนสู งและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานรวมทั้ง
รู้จกั ดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป
เกณฑ์ การตัดสิ น ปฏิบตั ิได้ไม่ต่ากว่า0.5 คะแนน
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ตัวบ่ งชี้ที่ 1.3 ป้องกันตนเองจากสิ่ งเสพติดให้ โทษและหลีกเลีย่ งสภาวะทีเ่ สี่ ยงต่ อความรุ นแรง โรคภัย
อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ (นา้ หนักคะแนน 1)
เกณฑ์ พจิ ารณา :
1. ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่ป้องกันตนเองจากสิ่ งเสพติดให้โทษ
2. ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่สามารถหลีกเลี่ยงต่อความรุ นแรงและปั ญหาทางเพศ
3. ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่สามารถหลีกเลี่ยงต่อโรคภัยและอุบตั ิเหตุ
คะแนน
เกณฑ์ การประเมินคุณภาพ
0.20
ค่าเฉลี่ยของผูเ้ รี ยนที่ป้องกันตนเองจากสิ่ งเสพติดให้โทษ/ สามารถหลีกเลี่ยง ต่อความรุ นแรง
และปัญหาทางเพศ/หลีกเลี่ยงต่อโรคภัยและอุบตั ิเหตุ ต่ากว่าร้อยละ 50
0.40
ค่าเฉลี่ยของผูเ้ รี ยนที่ป้องกันตนเองจากสิ่ งเสพติดให้โทษ/ สามารถหลีกเลี่ยง ต่อความรุ นแรง
และปัญหาทางเพศ/หลีกเลี่ยงต่อโรคภัยและอุบตั ิเหตุ ตั้งแต่ร้อยละ 50 - 59
0.60
ค่าเฉลี่ยของผูเ้ รี ยนที่ป้องกันตนเองจากสิ่ งเสพติดให้โทษ/ สามารถหลีกเลี่ยง ต่อความรุ นแรง
และปัญหาทางเพศ/หลีกเลี่ยงต่อโรคภัยและอุบตั ิเหตุ ตั้งแต่ร้อยละ 60-74
0.80
ค่าเฉลี่ยของผูเ้ รี ยนที่ป้องกันตนเองจากสิ่ งเสพติดให้โทษ/ สามารถหลีกเลี่ยง ต่อความรุ นแรง
และปัญหาทางเพศ/หลีกเลี่ยงต่อโรคภัยและอุบตั ิเหตุ ตั้งแต่ร้อยละ 75-89
1.0
ค่าเฉลี่ยของผูเ้ รี ยนที่ป้องกันตนเองจากสิ่ งเสพติดให้โทษ/ สามารถหลีกเลี่ยง ต่อความรุ นแรง
และปัญหาทางเพศ/หลีกเลี่ยงต่อโรคภัยและอุบตั ิเหตุ ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป
เกณฑ์ การตัดสิ น ปฏิบตั ิได้ไม่ต่ากว่า0.8 คะแนน
ตัวบ่ งชี้ที่ 1.4 เห็นคุณค่ าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม (นา้ หนักคะแนน 1)
เกณฑ์ พจิ ารณา :
ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมัน่ ใจ กล้าแสดงออก อย่างเหมาะสม
คะแนน
เกณฑ์ การประเมินคุณภาพ
0.20 ค่าเฉลี่ยผูเ้ รี ยนที่เห็นคุณค่าในตนเองมีความมัน่ ใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมต่ากว่าร้อยละ 50
0.40 ค่าเฉลี่ยผูเ้ รี ยนที่เห็นคุณค่าในตนเองมีความมัน่ ใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ร้อยละ 50 - 59
0.60 ค่าเฉลี่ยผูเ้ รี ยนที่เห็นคุณค่าในตนเองมีความมัน่ ใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ร้อยละ 60-74
0.80 ค่าเฉลี่ยผูเ้ รี ยนที่เห็นคุณค่าในตนเองมีความมัน่ ใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ร้อยละ 75-89
1.0 ค่าเฉลี่ยผูเ้ รี ยนที่เห็นคุณค่าในตนเองมีความมัน่ ใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ร้อยละ90 ขึ้นไป
เกณฑ์ การตัดสิ น ปฏิบตั ิได้ไม่ต่ากว่า0.8 คะแนน
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ตัวบ่ งชี้ที่ 1.5 มีมนุษย์ สัมพันธ์ ทดี่ ีและให้ เกียรติผ้ อู ื่น (นา้ หนักคะแนน 1)
เกณฑ์ พจิ ารณา :
ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผอู ้ ื่น
คะแนน
เกณฑ์ การประเมินคุณภาพ
0.20 ค่าเฉลี่ยของผูเ้ รี ยนที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผอู ้ ื่นต่ากว่าร้อยละ 50
0.40 ค่าเฉลี่ยของผูเ้ รี ยนที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผอู ้ ื่นตั้งแต่ร้อยละ 50 - 59
0.60 ค่าเฉลี่ยของผูเ้ รี ยนที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผอู ้ ื่น ตั้งแต่ร้อยละ 60-74
0.80 ค่าเฉลี่ยของผูเ้ รี ยนที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผอู ้ ื่น ตั้งแต่ร้อยละ 75-89
1.0 ค่าเฉลี่ยของผูเ้ รี ยนที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผอู ้ ื่นตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป
เกณฑ์ การตัดสิ น ปฏิบตั ิได้ไม่ต่ากว่า0.8 คะแนน
ตัวบ่ งชี้ที่ 1.6 สร้ างผลงานจากการเข้ าร่ วมกิจกรรมด้ านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา นันทนาการ
ตามจินตนาการ (นา้ หนักคะแนน 1)
เกณฑ์ พจิ ารณา :
1. ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่สร้างผลงานจากการเข้าร่ วมกิจกรรมด้านศิลปะ
2. ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่สร้างผลงานจากการเข้าร่ วมกิจกรรมดนตรี นาฏศิลป์
3. ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่สร้างผลงานจากการเข้าร่ วมกิจกรรมกีฬา นันทนาการ
คะแนน เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
0.20
ค่าเฉลี่ยของผูเ้ รี ยนที่สร้างผลงานจากการเข้าร่ วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา
นันทนาการ ต่ากว่าร้อยละ 50
0.40
ค่าเฉลี่ยของผูเ้ รี ยนที่สร้างผลงานจากการเข้าร่ วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา
นันทนาการ ตั้งแต่ร้อยละ 50 - 59
0.60
ค่าเฉลี่ยของผูเ้ รี ยนที่สร้างผลงานจากการเข้าร่ วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา
นันทนาการ ตั้งแต่ร้อยละ 60-74
0.80
ค่าเฉลี่ยของผูเ้ รี ยนที่สร้างผลงานจากการเข้าร่ วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา
นันทนาการ ตั้งแต่ร้อยละ 75-89
1.0
ค่าเฉลี่ยของผูเ้ รี ยนที่สร้างผลงานจากการเข้าร่ วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา
นันทนาการ ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป
เกณฑ์ การตัดสิ น ปฏิบตั ิได้ไม่ต่ากว่า0.8 คะแนน
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มาตรฐานที่ 2 ผู้เรี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่ านิยมที่พงึ ประสงค์
ตัวบ่ งชี้ที่ 2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสู ตร (นา้ หนักคะแนน 2)
เกณฑ์ พจิ ารณา : ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสู ตร
เกณฑ์ การประเมินคุณภาพ :
0 คะแนน
1 คะแนน
2 คะแนน
ผูเ้ รี ยนส่ วนใหญ่ร้อยละ 90 มี ผูเ้ รี ยนส่ วนใหญ่ร้อยละ 90 มี ผูเ้ รี ยนส่ วนใหญ่ร้อยละ 90 มี
ลักษณะของการเป็ นผูเ้ รี ยนที่ดี ลักษณะของการเป็ นผูเ้ รี ยนที่ดี ลักษณะของการเป็ นผูเ้ รี ยนที่ดี
1-2 ข้อ
3-4 ข้อ
5-6 ข้อ
เกณฑ์ การตัดสิ น ปฏิบตั ิได้ไม่ต่ากว่า 1 คะแนน
ตัวบ่ งชี้ที่ 2.2 เอื้ออาทรต่อผูอ้ ื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผูม้ ีพระคุณ (นา้ หนักคะแนน 1)
เกณฑ์ พจิ ารณา :
1. ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่เอื้ออาทรต่อผูอ้ ื่น
2. ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่กตัญญูกตเวทีต่อผูม้ ีพระคุณ
เกณฑ์ การประเมินคุณภาพ :
คะแนน
เกณฑ์ การประเมินคุณภาพ
0.20 ค่าเฉลี่ยของผูเ้ รี ยนที่เอื้ออาทรต่อผูอ้ ื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผูม้ ีพระคุณ ต่ากว่าร้อยละ 50
0.40 ค่าเฉลี่ยของผูเ้ รี ยนที่เอื้ออาทรต่อผูอ้ ื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผูม้ ีพระคุณ ตั้งแต่ร้อยละ 50 - 59
0.50 ค่าเฉลี่ยของผูเ้ รี ยนที่เอื้ออาทรต่อผูอ้ ื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผูม้ ีพระคุณ ตั้งแต่ร้อยละ 60-74
0.80 ค่าเฉลี่ยของผูเ้ รี ยนที่เอื้ออาทรต่อผูอ้ ื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผูม้ ีพระคุณ ตั้งแต่ร้อยละ 75-89
1.0 ค่าเฉลี่ยของผูเ้ รี ยนที่เอื้ออาทรต่อผูอ้ ื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผูม้ ีพระคุณตั้งแต่ร้อยละ90 ขึ้นไป
เกณฑ์ การตัดสิ น ปฏิบตั ิได้ไม่ต่ากว่า 0.8 คะแนน
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ตัวบ่ งชี้ที่ 2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง (นา้ หนักคะแนน 1)
เกณฑ์ พจิ ารณา : ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
เกณฑ์ การประเมินคุณภาพ :
คะแนน เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
0.20
ค่าเฉลี่ยของผูเ้ รี ยนที่ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ต่ากว่าร้อยละ 50
0.40
ค่าเฉลี่ยของผูเ้ รี ยนที่ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ตั้งแต่ร้อยละ 50 - 59
0.60
ค่าเฉลี่ยของผูเ้ รี ยนที่ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ตั้งแต่ร้อยละ 60-74
0.80
ค่าเฉลี่ยของผูเ้ รี ยนที่ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ตั้งแต่ร้อยละ 75-89
1.0
ค่าเฉลี่ยของผูเ้ รี ยนที่ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป
เกณฑ์ การตัดสิ น ปฏิบตั ิได้ไม่ต่ากว่า0.8 คะแนน
ตัวบ่ งชี้ที่ 2.4 ตระหนัก รู ้คุณค่า ร่ วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่ งแวดล้อม (นา้ หนักคะแนน 1)
เกณฑ์ พจิ ารณา :
ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่ตระหนัก รู ้คุณค่า ร่ วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่ งแวดล้อม
คะแนน
เกณฑ์ การประเมินคุณภาพ
0.20 ค่าเฉลี่ยของผูเ้ รี ยนที่ตระหนัก รู ้คุณค่า ร่ วมอนุ รักษ์และพัฒนาสิ่ งแวดล้อม ต่ากว่าร้อยละ 50
0.40 ค่าเฉลี่ยของผูเ้ รี ยนที่ตระหนัก รู ้คุณค่า ร่ วมอนุ รักษ์และพัฒนาสิ่ งแวดล้อม ร้อยละ 50 - 59
0.60 ค่าเฉลี่ยของผูเ้ รี ยนที่ตระหนัก รู ้คุณค่า ร่ วมอนุ รักษ์และพัฒนาสิ่ งแวดล้อม ร้อยละ 60-74
0.80 ค่าเฉลี่ยของผูเ้ รี ยนที่ตระหนัก รู ้คุณค่า ร่ วมอนุ รักษ์และพัฒนาสิ่ งแวดล้อม ร้อยละ 75-89
1.0 ค่าเฉลี่ยของผูเ้ รี ยนที่ตระหนัก รู ้คุณค่า ร่ วมอนุ รักษ์และพัฒนาสิ่ งแวดล้อม ร้อยละ 90 ขึ้นไป
เกณฑ์ การตัดสิ น ปฏิบตั ิได้ไม่ต่ากว่า0.8 คะแนน
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มาตรฐานที่ 3 ผู้เรี ยนมีทกั ษะในการแสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่ าง
ต่ อเนื่อง
ตัวบ่ งชี้ที่ 3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรี ยนรู ้ และสื่ อต่างๆ
รอบตัว (นา้ หนักคะแนน 2)
เกณฑ์ พจิ ารณา :
1. ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเองจากห้องสมุด
2. ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเองจากและสื่ อต่างๆรอบตัว
เกณฑ์ การประเมินคุณภาพ :
คะแนน
เกณฑ์ การประเมินคุณภาพ
0.40 ค่าเฉลี่ยของผูเ้ รี ยนที่มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเองจากห้องสมุด
แหล่งเรี ยนรู ้ และสื่ อต่างๆรอบตัว ต่ากว่าร้อยละ 50
0.80 ค่าเฉลี่ยของผูเ้ รี ยนที่มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเองจากห้องสมุด
แหล่งเรี ยนรู ้ และสื่ อต่างๆรอบตัว ตั้งแต่ร้อยละ 50 – 59
1.20 ค่าเฉลี่ยของผูเ้ รี ยนที่มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเองจากห้องสมุด
แหล่งเรี ยนรู ้ และสื่ อต่างๆรอบตัว ตั้งแต่ร้อยละ 60-74
1.60 ค่าเฉลี่ยของผูเ้ รี ยนที่มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเองจากห้องสมุด
แหล่งเรี ยนรู ้ และสื่ อต่างๆรอบตัว ตั้งแต่ร้อยละ 75-89
2
ค่าเฉลี่ยของผูเ้ รี ยนที่มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเองจากห้องสมุด
แหล่งเรี ยนรู ้ และสื่ อต่างๆรอบตัว ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป
เกณฑ์ การตัดสิ น ปฏิบตั ิได้ไม่ต่ากว่า 1.60 คะแนน
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ตัวบ่ งชี้ที่ 3.2 มีทกั ษะในการฟัง พูด อ่าน เขียนและตั้งคาถามเพื่อค้นคว้าหาความรู ้เพิ่มเติม(นา้ หนักคะแนน 1)
เกณฑ์ พจิ ารณา :
1. ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีทกั ษะในการฟัง พูด
2. ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีทกั ษะในการอ่าน เขียน และตั้งคาถาม
เกณฑ์ การประเมินคุณภาพ :
คะแนน
เกณฑ์ การประเมินคุณภาพ
0.20 ค่าเฉลี่ยของผูเ้ รี ยนที่มีทกั ษะในการฟัง พูด อ่าน เขียน และตั้งคาถามเพื่อค้นคว้า
หาความรู ้เพิ่มเติม ต่ากว่าร้อยละ 50
0.40 ค่าเฉลี่ยของผูเ้ รี ยนที่มีทกั ษะในการฟัง พูด อ่าน เขียน และตั้งคาถามเพื่อค้นคว้า
หาความรู ้เพิ่มเติม ตั้งแต่ร้อยละ 50 - 59
0.60 ค่าเฉลี่ยของผูเ้ รี ยนที่มีทกั ษะในการฟัง พูด อ่าน เขียน และตั้งคาถามเพื่อค้นคว้า
หาความรู ้เพิ่มเติม ตั้งแต่ร้อยละ 60 - 74
0.80 ค่าเฉลี่ยของผูเ้ รี ยนที่มีทกั ษะในการฟัง พูด อ่าน เขียน และตั้งคาถามเพื่อค้นคว้า
หาความรู ้เพิ่มเติม ตั้งแต่ร้อยละ 75-89
1.0 ค่าเฉลี่ยของผูเ้ รี ยนที่มีทกั ษะในการฟัง พูด อ่าน เขียน และตั้งคาถามเพื่อค้นคว้าหาความรู ้
เพิ่มเติม ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป
เกณฑ์ การตัดสิ น ปฏิบตั ิได้ไม่ต่ากว่า 0.8 คะแนน
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ตัวบ่ งชี้ที่ 3.3 เรี ยนรู ้ร่วมกันเป็ นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรี ยนรู ้ระหว่างกัน(นา้ หนักคะแนน 1)
เกณฑ์ พจิ ารณา :
1) ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่เรี ยนรู ้ร่วมกันเป็ นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรี ยนรู ้ระหว่างกัน
2) ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีผลจากการเรี ยนรู ้เป็ นกลุ่ม
เกณฑ์ การประเมินคุณภาพ :
คะแนน เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
0.20
ค่าเฉลี่ยของผูเ้ รี ยนที่เรี ยนรู ้ร่วมกันเป็ นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรี ยนรู ้ระหว่าง
กันและมีผลจากการเรี ยนรู ้เป็ นกลุ่ม ต่ากว่าร้อยละ 50
0.40
ค่าเฉลี่ยของผูเ้ รี ยนที่เรี ยนรู ้ร่วมกันเป็ นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรี ยนรู ้ระหว่าง
กันและมีผลจากการเรี ยนรู ้เป็ นกลุ่ม ตั้งแต่ร้อยละ 50 - 59
0.60
ค่าเฉลี่ยของผูเ้ รี ยนที่เรี ยนรู ้ร่วมกันเป็ นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรี ยนรู ้ระหว่าง
กันและมีผลจากการเรี ยนรู ้เป็ นกลุ่ม ตั้งแต่ร้อยละ 60-74
0.80
ค่าเฉลี่ยของผูเ้ รี ยนที่เรี ยนรู ้ร่วมกันเป็ นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรี ยนรู ้ระหว่าง
กันและมีผลจากการเรี ยนรู ้เป็ นกลุ่ม ตั้งแต่ร้อยละ 75-89
1.0
ค่าเฉลี่ยของผูเ้ รี ยนที่เรี ยนรู ้ร่วมกันเป็ นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรี ยนรู ้ระหว่าง
กันและมีผลจากการเรี ยนรู ้เป็ นกลุ่ม ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป
เกณฑ์ การตัดสิ น ปฏิบตั ิได้ไม่ต่ากว่า0.8 คะแนน
ตัวบ่ งชี้ที่ 3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรี ยนรู้และนาเสนอผลงาน (นา้ หนักคะแนน 1)
เกณฑ์ พจิ ารณา :
ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่ใช้เทคโนโลยีในการเรี ยนรู้และนาเสนอผลงาน
เกณฑ์ การประเมินคุณภาพ :
คะแนน
เกณฑ์ การประเมินคุณภาพ
0.20 ค่าเฉลี่ยของผูเ้ รี ยนที่ใช้เทคโนโลยีในการเรี ยนรู ้และนาเสนอผลงาน ต่ากว่าร้อยละ 50
0.40 ค่าเฉลี่ยของผูเ้ รี ยนที่ใช้เทคโนโลยีในการเรี ยนรู ้และนาเสนอผลงาน ตั้งแต่ร้อยละ 50 - 59
0.60 ค่าเฉลี่ยของผูเ้ รี ยนที่ใช้เทคโนโลยีในการเรี ยนรู ้และนาเสนอผลงาน ตั้งแต่ร้อยละ 60-74
0.80 ค่าเฉลี่ยของผูเ้ รี ยนที่ใช้เทคโนโลยีในการเรี ยนรู ้และนาเสนอผลงาน ตั้งแต่ร้อยละ 75-89
1.0 ค่าเฉลี่ยของผูเ้ รี ยนที่ใช้เทคโนโลยีในการเรี ยนรู ้และนาเสนอผลงาน ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป
เกณฑ์ การตัดสิ น ปฏิบตั ิได้ไม่ต่ากว่า 0.8 คะแนน
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มาตรฐานที่ 4 ผู้เรี ยนมีความสามารถในการคิดอย่ างเป็ นระบบ คิดสร้ างสรรค์ ตัดสิ นใจ แก้ปัญหาได้ อย่ างมี
สติสมเหตุผล
ตัวบ่ งชี้ที่ 4.1 สรุ ปความคิดจากเรื่ องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่ อสารโดยการพูดหรื อเขียนตามความคิดของ
ตนเอง (นา้ หนักคะแนน 2)
เกณฑ์ พจิ ารณา :
1) ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่สรุ ปความคิดเรื่ องที่อ่าน ฟังและดู และสื่ อสารโดยการพูดหรื อเขียนตามความคิดของ
ตนเอง
2) ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่สื่อสารโดยการพูดหรื อเขียนตามความคิดของตนเอง
เกณฑ์ การประเมินคุณภาพ :
คะแนน เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
0.40
ค่าเฉลี่ยของผูเ้ รี ยนที่สรุ ปความคิดจากเรื่ องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่ อสารโดยการพูดหรื อเขียน
ตามความคิดของตนเอง ต่ากว่าร้อยละ 50
0.80
ค่าเฉลี่ยของผูเ้ รี ยนที่สรุ ปความคิดจากเรื่ องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่ อสารโดยการพูดหรื อเขียน
ตามความคิดของตนเอง ตั้งแต่ร้อยละ 50 - 59
1.20
ค่าเฉลี่ยของผูเ้ รี ยนที่สรุ ปความคิดจากเรื่ องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่ อสารโดยการพูดหรื อเขียน
ตามความคิดของตนเอง ตั้งแต่ร้อยละ 60-74
1.60
ค่าเฉลี่ยของผูเ้ รี ยนที่สรุ ปความคิดจากเรื่ องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่ อสารโดยการพูดหรื อเขียน
ตามความคิดของตนเอง ตั้งแต่ร้อยละ 75-89
2.0
ค่าเฉลี่ยของผูเ้ รี ยนที่สรุ ปความคิดจากเรื่ องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่ อสารโดยการพูดหรื อเขียน
ตามความคิดของตนเอง ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป
เกณฑ์ การตัดสิ น ปฏิบตั ิได้ไม่ต่ากว่า 1.60 คะแนน

17

ตัวบ่ งชี้ที่ 4.2 นาเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรื อวิธีการของตนเอง (นา้ หนักคะแนน 1)
เกณฑ์ พจิ ารณา : ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่นาเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรื อวิธีการของตนเอง
เกณฑ์ การประเมินคุณภาพ :
คะแนน
เกณฑ์ การประเมินคุณภาพ
0.20 ค่าเฉลี่ยผูเ้ รี ยนที่นาเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรื อวิธีการของตนเองต่ากว่าร้อยละ 50
0.40 ค่าเฉลี่ยผูเ้ รี ยนที่นาเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรื อวิธีการของตนเอง ร้อยละ 50 - 59
0.60 ค่าเฉลี่ยผูเ้ รี ยนที่นาเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรื อวิธีการของตนเอง ร้อยละ 60-74
0.80 ค่าเฉลี่ยผูเ้ รี ยนที่นาเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรื อวิธีการของตนเอง ร้อยละ 75-89
1.0 ค่าเฉลี่ยผูเ้ รี ยนที่นาเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรื อวิธีการของตนเอง ร้อยละ90 ขึ้นไป
เกณฑ์ การตัดสิ น ปฏิบตั ิได้ไม่ต่ากว่า 0.8 คะแนน
ตัวบ่ งชี้ที่ 4.3 กาหนดเป้ าหมาย คาดการณ์ ตัดสิ นใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ (นา้ หนักคะแนน 1)
เกณฑ์ พจิ ารณา :
ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่สามารถกาหนดเป้ าหมาย คาดการณ์ ตัดสิ นใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ
เกณฑ์ การประเมินคุณภาพ :
คะแนน
เกณฑ์ การประเมินคุณภาพ
0.20 ค่าเฉลี่ยของผูเ้ รี ยนที่สามารถกาหนดเป้ าหมาย คาดการณ์ ตัดสิ นใจแก้ปัญหา โดยมีเหตุผล
ประกอบ ต่ากว่าร้อยละ 50
0.40 ค่าเฉลี่ยของผูเ้ รี ยนที่สามารถกาหนดเป้ าหมาย คาดการณ์ ตัดสิ นใจแก้ปัญหา โดยมีเหตุผล
ประกอบ ตั้งแต่ร้อยละ 50 - 59
0.60 ค่าเฉลี่ยของผูเ้ รี ยนที่สามารถกาหนดเป้ าหมาย คาดการณ์ ตัดสิ นใจแก้ปัญหา โดยมีเหตุผล
ประกอบ ตั้งแต่ร้อยละ 60-74
0.80 ค่าเฉลี่ยของผูเ้ รี ยนที่สามารถกาหนดเป้ าหมาย คาดการณ์ ตัดสิ นใจแก้ปัญหา โดยมีเหตุผล
ประกอบ ตั้งแต่ร้อยละ 75-89
1.0 ค่าเฉลี่ยของผูเ้ รี ยนที่สามารถกาหนดเป้ าหมาย คาดการณ์ ตัดสิ นใจแก้ปัญหา โดยมีเหตุผล
ประกอบ ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป
เกณฑ์ การตัดสิ น ปฏิบตั ิได้ไม่ต่ากว่า 0.8 คะแนน
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ตัวบ่ งชี้ที่ 4.4 มีความคิด ริ เริ่ มและสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ (นา้ หนักคะแนน 1)
เกณฑ์ พจิ ารณา :
ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีความคิด ริ เริ่ มและสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ
เกณฑ์ การประเมินคุณภาพ :
คะแนน
เกณฑ์ การประเมินคุณภาพ
0.20 ค่าเฉลี่ยของผูเ้ รี ยนที่มีความคิด ริ เริ่ มและสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ
ต่ากว่าร้อยละ 50
0.40 ค่าเฉลี่ยของผูเ้ รี ยนที่มีความคิด ริ เริ่ มและสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ ตั้งแต่ร้อยละ
50 - 59
0.60 ค่าเฉลี่ยของผูเ้ รี ยนที่มีความคิด ริ เริ่ มและสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ ตั้งแต่ร้อยละ
60-74
0.80 ค่าเฉลี่ยของผูเ้ รี ยนที่มีความคิด ริ เริ่ มและสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ ตั้งแต่ร้อยละ
75-89
1.0 ค่าเฉลี่ยของผูเ้ รี ยนที่มีความคิด ริ เริ่ มและสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ ตั้งแต่ร้อยละ
90 ขึ้นไป
เกณฑ์ การตัดสิ น ปฏิบตั ิได้ไม่ต่ากว่า 0.8 คะแนน
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มาตรฐานที่ 5 ผู้เรี ยนมีความรู้ และทักษะทีจ่ าเป็ นตามหลักสู ตร
ตัวบ่ งชี้ที่ 5.1 ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนแต่ละกลุ่มสาระเป็ นไปตามเกณฑ์ (นา้ หนักคะแนน 2)
เกณฑ์ การประเมินคุณภาพ :
คะแนน เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
2
โรงเรี ยนมีค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนแต่ละกลุ่มสาระ
สู งขึ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับปี ที่ผา่ นมา
1
โรงเรี ยนมีค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนแต่ละกลุ่มสาระ
คงที่หรื อเท่ากับค่าเฉลี่ยในปี ที่ผา่ นมา
0
โรงเรี ยนมีค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนแต่ละกลุ่มสาระ
ลดลงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในปี ที่ผา่ นมา
เกณฑ์ การตัดสิ น ปฏิบตั ิได้ไม่ต่ากว่า 1 คะแนน
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ตัวบ่ งชี้ที่ 5.2 ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญตามหลักสู ตรเป็ นไปตามเกณฑ์ (นา้ หนักคะแนน 1)
เกณฑ์ พจิ ารณา :
ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสาคัญตามหลักสู ตรเป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
(เกณฑ์ที่กาหนดคือ ผ่าน)
เกณฑ์ การประเมินคุณภาพ :
คะแนน
เกณฑ์ การประเมินคุณภาพ
0.20 ค่าเฉลี่ยของผูเ้ รี ยนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสาคัญตามหลักสู ตรเป็ นไปตามเกณฑ์ที่
กาหนด ต่ากว่าร้อยละ 50
0.40 ค่าเฉลี่ยของผูเ้ รี ยนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสาคัญตามหลักสู ตรเป็ นไปตามเกณฑ์ที่
กาหนด ตั้งแต่ร้อยละ 50 – 59
0.60 ค่าเฉลี่ยของผูเ้ รี ยนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสาคัญตามหลักสู ตรเป็ นไปตามเกณฑ์ที่
กาหนด ตั้งแต่ร้อยละ 60-74
0.80 ค่าเฉลี่ยของผูเ้ รี ยนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสาคัญตามหลักสู ตรเป็ นไปตามเกณฑ์ที่
กาหนด ตั้งแต่ร้อยละ 75-89
1.0 ค่าเฉลี่ยของผูเ้ รี ยนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสาคัญตามหลักสู ตรเป็ นไปตามเกณฑ์ที่
กาหนด ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป
เกณฑ์ การตัดสิ น ปฏิบตั ิได้ไม่ต่ากว่า 0.8 คะแนน
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ตัวบ่ งชี้ที่ 5.3 ผลการประเมินการอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียนเป็ นไปตามเกณฑ์ (นา้ หนักคะแนน 1)
เกณฑ์ พจิ ารณา :
ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีผลการประเมินการอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียนเป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
(เกณฑ์ที่กาหนดคือ ผ่าน)
เกณฑ์ การประเมินคุณภาพ :
คะแนน
เกณฑ์ การประเมินคุณภาพ
0.20 ค่าเฉลี่ยของผูเ้ รี ยนที่มีผลการประเมินการอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียนเป็ นไปตามเกณฑ์ที่
กาหนด ต่ากว่าร้อยละ 50
0.40 ค่าเฉลี่ยของผูเ้ รี ยนที่มีผลการประเมินการอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียนเป็ นไปตามเกณฑ์ที่
กาหนด ตั้งแต่ร้อยละ 50 – 59
0.60 ค่าเฉลี่ยของผูเ้ รี ยนที่มีผลการประเมินการอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียนเป็ นไปตามเกณฑ์ที่
กาหนด ตั้งแต่ร้อยละ 60-74
0.80 ค่าเฉลี่ยของผูเ้ รี ยนที่มีผลการประเมินการอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียนเป็ นไปตามเกณฑ์ที่
กาหนด ตั้งแต่ร้อยละ 75-89
1.0 ค่าเฉลี่ยของผูเ้ รี ยนที่มีผลการประเมินการอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียนเป็ นไปตามเกณฑ์ที่
กาหนด ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป
เกณฑ์ การตัดสิ น ปฏิบตั ิได้ไม่ต่ากว่า 0.8 คะแนน
ตัวบ่ งชี้ที่ 5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเป็ นไปตามเกณฑ์ (นา้ หนักคะแนน 1)
เกณฑ์ พจิ ารณา :
ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนแต่ละกลุ่มสาระ
เกณฑ์ การประเมินคุณภาพ :
คะแนน
เกณฑ์ การประเมินคุณภาพ
1
โรงเรี ยนมีค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนแต่ละกลุ่มสาระ
สู งขึ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับปี ที่ผา่ นมา
0.5 โรงเรี ยนมีค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนแต่ละกลุ่มสาระ
คงที่หรื อเท่ากับค่าเฉลี่ยในปี ที่ผา่ นมา
0
โรงเรี ยนมีค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนแต่ละกลุ่มสาระ
ลดลงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในปี ที่ผา่ นมา
เกณฑ์ การตัดสิ น ปฏิบตั ิได้ไม่ต่ากว่า 0.5 คะแนน
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มาตรฐานที่ 6 ผู้เรี ยนมีทกั ษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่ วมกับผู้อนื่ ได้ และมีเจตคติทดี่ ี
ต่ ออาชี พสุ จริต
ตัวบ่ งชี้ที่ 6.1 วางแผนในการทางานและดาเนินการจนสาเร็ จ (นา้ หนักคะแนน 2)
เกณฑ์ พจิ ารณา :
1) ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่วางแผนในการทางานและดาเนินการจนสาเร็ จ
เกณฑ์ การประเมินคุณภาพ :
คะแนน เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
0.40
ค่าเฉลี่ยสามปี ย้อนหลังของผูเ้ รี ยนที่วางแผนในการทางานและดาเนินการจนสาเร็ จ ต่ากว่า
ร้อยละ 50
0.80
ค่าเฉลี่ยสามปี ย้อนหลังของผูเ้ รี ยนที่วางแผนในการทางานและดาเนินการจนสาเร็ จ ตั้งแต่ร้อย
ละ 50 - 59
1.20
ค่าเฉลี่ยสามปี ย้อนหลังของผูเ้ รี ยนที่วางแผนในการทางานและดาเนินการจนสาเร็ จ ตั้งแต่ร้อย
ละ 60-74
1.60
ค่าเฉลี่ยสามปี ย้อนหลังของผูเ้ รี ยนที่วางแผนในการทางานและดาเนินการจนสาเร็ จ ตั้งแต่ร้อย
ละ 75-89
2.0
ค่าเฉลี่ยสามปี ย้อนหลังของผูเ้ รี ยนที่วางแผนในการทางานและดาเนินการจนสาเร็ จ ตั้งแต่ร้อย
ละ 90 ขึ้นไป
เกณฑ์ การตัดสิ น ปฏิบตั ิได้ไม่ต่ากว่า 1.60 คะแนน
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ตัวบ่ งชี้ที่ 6.2 ทางานอย่างมีความสุ ข มุ่งมัน่ พัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง (นา้ หนักคะแนน 1)
เกณฑ์ พจิ ารณา :
ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่ทางานอย่างมีความสุ ข มุ่งมัน่ พัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง
เกณฑ์ การประเมินคุณภาพ :
คะแนน
เกณฑ์ การประเมินคุณภาพ
0.20 ค่าเฉลี่ยของผูเ้ รี ยนที่ทางานอย่างมีความสุ ข มุ่งมัน่ พัฒนางานและภูมิใจในผลงาน
ของตนเอง ต่ากว่าร้อยละ 50
0.40 ค่าเฉลี่ยของผูเ้ รี ยนที่ทางานอย่างมีความสุ ข มุ่งมัน่ พัฒนางานและภูมิใจในผลงาน
ของตนเอง ตั้งแต่ร้อยละ 50 - 59
0.60 ค่าเฉลี่ยของผูเ้ รี ยนที่ทางานอย่างมีความสุ ข มุ่งมัน่ พัฒนางานและภูมิใจในผลงาน
ของตนเอง ตั้งแต่ร้อยละ 60-74
0.80 ค่าเฉลี่ยของผูเ้ รี ยนที่ทางานอย่างมีความสุ ข มุ่งมัน่ พัฒนางานและภูมิใจในผลงาน
ของตนเอง ตั้งแต่ร้อยละ 75-89
1.0 ค่าเฉลี่ยของผูเ้ รี ยนที่ทางานอย่างมีความสุ ข มุ่งมัน่ พัฒนางานและภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป
เกณฑ์ การตัดสิ น ปฏิบตั ิได้ไม่ต่ากว่า 0.8 คะแนน
ตัวบ่ งชี้ที่ 6.3 ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ (นา้ หนักคะแนน 1)
เกณฑ์ พจิ ารณา :
ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
เกณฑ์ การประเมินคุณภาพ :
คะแนน
เกณฑ์ การประเมินคุณภาพ
0.20 ค่าเฉลี่ยของผูเ้ รี ยนที่ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ ต่ากว่าร้อยละ 50
0.40 ค่าเฉลี่ยของผูเ้ รี ยนที่ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ ตั้งแต่ร้อยละ 50 - 59
0.60 ค่าเฉลี่ยของผูเ้ รี ยนที่ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ ตั้งแต่ร้อยละ 60-74
0.80 ค่าเฉลี่ยของผูเ้ รี ยนที่ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ ตั้งแต่ร้อยละ 75-89
1.0 ค่าเฉลี่ยของผูเ้ รี ยนที่ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป
เกณฑ์ การตัดสิ น ปฏิบตั ิได้ไม่ต่ากว่า 0.8 คะแนน
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ตัวบ่ งชี้ที่ 6.4 มีความรู ้สึกที่ดีต่ออาชีพสุ จริ ตและหาความรู ้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ(นา้ หนักคะแนน 1)
เกณฑ์ พจิ ารณา :
ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีความรู ้สึกที่ดีต่ออาชีพสุ จริ ตและหาความรู ้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ
เกณฑ์ การประเมินคุณภาพ :
คะแนน
เกณฑ์ การประเมินคุณภาพ
0.20 ค่าเฉลี่ยของผูเ้ รี ยนที่มีความรู ้สึกที่ดีต่ออาชีพสุ จริ ตและหาความรู ้เกี่ยวกับอาชีพ
ที่ตนเองสนใจ ต่ากว่าร้อยละ 50
0.40 ค่าเฉลี่ยของผูเ้ รี ยนที่มีความรู ้สึกที่ดีต่ออาชีพสุ จริ ตและหาความรู ้เกี่ยวกับอาชีพ
ที่ตนเองสนใจตั้งแต่ร้อยละ 50 - 59
0.60 ค่าเฉลี่ยของผูเ้ รี ยนที่มีความรู ้สึกที่ดีต่ออาชีพสุ จริ ตและหาความรู ้เกี่ยวกับอาชีพ
ที่ตนเองสนใจ ตั้งแต่ร้อยละ 60-74
0.80 ค่าเฉลี่ยของผูเ้ รี ยนที่มีความรู ้สึกที่ดีต่ออาชีพสุ จริ ตและหาความรู ้เกี่ยวกับอาชีพ
ที่ตนเองสนใจ ตั้งแต่ร้อยละ 75-89
1.0 ค่าเฉลี่ยของผูเ้ รี ยนที่มีความรู ้สึกที่ดีต่ออาชีพสุ จริ ตและหาความรู ้เกี่ยวกับอาชีพ
ที่ตนเองสนใจ ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป
เกณฑ์ การตัดสิ น ปฏิบตั ิได้ไม่ต่ากว่า 0.8 คะแนน
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มาตรฐานด้ านการจัดการศึกษามี 6 มาตรฐาน 33 ตัวบ่ งชี้
มาตรฐานที่ 7 ครู ปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิดประสิ ทธิผล
ตัวบ่ งชี้ที่ 7.1 ครู มีการกาหนดเป้ าหมายคุณภาพของผูเ้ รี ยนทั้งทางด้านความรู ้ ทักษะ กระบวนการ สมรรถนะ
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (นา้ หนักคะแนน 1)
เกณฑ์ พจิ ารณา :
ร้อยละของครู ที่มีการกาหนดเป้ าหมายคุณภาพของผูเ้ รี ยนทั้งทางด้านความรู ้ ทักษะ กระบวนการ
สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
เกณฑ์ การประเมินคุณภาพ :
คะแนน
เกณฑ์ การประเมินคุณภาพ
0.20 ค่าเฉลี่ยของครู ที่มีการกาหนดเป้ าหมายคุณภาพของผูเ้ รี ยนทั้งทางด้านความรู ้ ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ต่ากว่าร้อยละ 50
0.40 ค่าเฉลี่ยของครู ที่มีการกาหนดเป้ าหมายคุณภาพของผูเ้ รี ยนทั้งทางด้านความรู ้ ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตั้งแต่ร้อยละ 50 - 59
0.60 ค่าเฉลี่ยของครู ที่มีการกาหนดเป้ าหมายคุณภาพของผูเ้ รี ยนทั้งทางด้านความรู ้ ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตั้งแต่ร้อยละ60-74
0.80 ค่าเฉลี่ยของครู ที่มีการกาหนดเป้ าหมายคุณภาพของผูเ้ รี ยนทั้งทางด้านความรู ้ ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตั้งแต่ร้อยละ 75-89
1.0 ค่าเฉลี่ยของครู ที่มีการกาหนดเป้ าหมายคุณภาพของผูเ้ รี ยนทั้งทางด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป
เกณฑ์ การตัดสิ น ปฏิบตั ิได้ไม่ต่ากว่า 0.8 คะแนน
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ตัวบ่ งชี้ที่ 7.2 ครู มีการวิเคราะห์ผเู้ รี ยนเป็ นรายบุคคล และใช้ขอ้ มูลในการวางแผนการจัดการเรี ยนรู้เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของผูเ้ รี ยน (นา้ หนักคะแนน 1)
เกณฑ์ พจิ ารณา :
ร้อยละของครู ที่มีการวิเคราะห์ผเู้ รี ยนเป็ นรายบุคคล และใช้ขอ้ มูล ในการวางแผนการจัดการเรี ยนรู้
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเ้ รี ยน
เกณฑ์ การประเมินคุณภาพ :
คะแนน
เกณฑ์ การประเมินคุณภาพ
0.20 ค่าเฉลี่ยของครู ที่มีการวิเคราะห์ผเู ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล และใช้ขอ้ มูลในการวางแผน
การจัดการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเ้ รี ยน ต่ากว่าร้อยละ 50
0.40 ค่าเฉลี่ยของครู ที่มีการวิเคราะห์ผเู ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล และใช้ขอ้ มูลในการวางแผน
การจัดการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเ้ รี ยน ตั้งแต่ร้อยละ 50 - 59
0.60 ค่าเฉลี่ยของครู ที่มีการวิเคราะห์ผเู ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล และใช้ขอ้ มูลในการวางแผนการจัดการ
เรี ยนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเ้ รี ยน ตั้งแต่ร้อยละ60-74
0.80 ค่าเฉลี่ยของครู ที่มีการวิเคราะห์ผเู ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล และใช้ขอ้ มูลในการวางแผนการจัดการ
เรี ยนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเ้ รี ยน ตั้งแต่ร้อยละ 75-89
1.0 ค่าเฉลี่ยของครู ที่มีการวิเคราะห์ผเู ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล และใช้ขอ้ มูลในการวางแผนการจัดการ
เรี ยนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเ้ รี ยน ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป
เกณฑ์ การตัดสิ น ปฏิบตั ิได้ไม่ต่ากว่า 0.8 คะแนน
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ตัวบ่ งชี้ที่ 7.3 ครู ออกแบบและจัดการเรี ยนรู ้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทาง
สติปัญญา (นา้ หนักคะแนน 1)
เกณฑ์ พจิ ารณา :
ร้อยละของครู ที่มีการออกแบบและจัดการเรี ยนรู ้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปัญญา
เกณฑ์ การประเมินคุณภาพ :
คะแนน
เกณฑ์ การประเมินคุณภาพ
0.40 ค่าเฉลี่ยของครู ที่มีการออกแบบและจัดการเรี ยนรู ้ที่ตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา ต่ากว่าร้อยละ 50
0.80 ค่าเฉลี่ยของครู ที่มีการออกแบบและจัดการเรี ยนรู ้ที่ตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา ตั้งแต่ร้อยละ 50 - 59
1.20 ค่าเฉลี่ยของครู ที่มีการออกแบบและจัดการเรี ยนรู ้ที่ตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา ตั้งแต่ร้อยละ60-74
1.60 ค่าเฉลี่ยของครู ที่มีการออกแบบและจัดการเรี ยนรู ้ที่ตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา ตั้งแต่ร้อยละ 75-89
2.0 ค่าเฉลี่ยของครู ที่มีการออกแบบและจัดการเรี ยนรู ้ที่ตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป
เกณฑ์ การตัดสิ น ปฏิบตั ิได้ไม่ต่ากว่า 0.8 คะแนน
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ตัวบ่ งชี้ที่ 7.4 ครู ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนาเอาบริ บทและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณา
การในการจัดการเรี ยนรู้ (นา้ หนักคะแนน 1)
เกณฑ์ พจิ ารณา :
ร้อยละของครู ที่ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนาเอาบริ บทและภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
บูรณาการในการจัดการเรี ยนรู้
เกณฑ์ การประเมินคุณภาพ :
คะแนน
เกณฑ์ การประเมินคุณภาพ
0.20 ค่าเฉลี่ยของครู ที่ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนาเอาบริ บท
และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรี ยนรู ้ ต่ากว่าร้อยละ 50
0.40 ค่าเฉลี่ยของครู ที่ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนาเอาบริ บท
ละภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรี ยนรู ้ ตั้งแต่ร้อยละ 50 - 59
0.60 ค่าเฉลี่ยของครู ที่ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนาเอาบริ บท
และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรี ยนรู้ ตั้งแต่ร้อยละ60-74
0.80 ค่าเฉลี่ยสามปี ย้อนหลังของครู ที่ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนาเอาบริ บท
และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรี ยนรู ้ ตั้งแต่ร้อยละ 75-89
1.0 ค่าเฉลี่ยสามปี ย้อนหลังของครู ที่ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนาเอาบริ บท
และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรี ยนรู ้ ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป
เกณฑ์ การตัดสิ น ปฏิบตั ิได้ไม่ต่ากว่า 0.8 คะแนน
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ตัวบ่ งชี้ที่ 7.5 ครู มีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย (นา้ หนักคะแนน 1)
เกณฑ์ พจิ ารณา :
ร้อยละของครู ที่มีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย
เกณฑ์ การประเมินคุณภาพ :
คะแนน
เกณฑ์ การประเมินคุณภาพ
0.20 ค่าเฉลี่ยของครู ที่มีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ต่ากว่าร้อยละ 50
0.40 ค่าเฉลี่ยของครู ที่มีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ตั้งแต่ร้อยละ 50 - 59
0.60 ค่าเฉลี่ยของครู ที่มีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ตั้งแต่ร้อยละ60-74
0.80 ค่าเฉลี่ยของครู ที่มีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ตั้งแต่ร้อยละ 75-89
1.0 ค่าเฉลี่ยของครู ที่มีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป
เกณฑ์ การตัดสิ น ปฏิบตั ิได้ไม่ต่ากว่า 0.8 คะแนน

30

ตัวบ่ งชี้ที่ 7.6 ครู ให้คาแนะนาปรึ กษาและแก้ไขปั ญหาแก่ผเู ้ รี ยนทั้งทางด้านการเรี ยนและคุณภาพชีวติ ด้วย
ความเสมอภาค (นา้ หนักคะแนน 1)
เกณฑ์ พจิ ารณา :
ร้อยละของครู ที่ให้คาแนะนาปรึ กษาและแก้ไขปั ญหาแก่ผเู ้ รี ยนทั้งทางด้านการเรี ยนและคุณภาพ
ชีวติ ด้วยความเสมอภาค
เกณฑ์ การประเมินคุณภาพ :
คะแนน
เกณฑ์ การประเมินคุณภาพ
0.20 ค่าเฉลี่ยของครู ที่ให้คาแนะนาปรึ กษาและแก้ไขปั ญหาแก่ผเู ้ รี ยนทั้งทางด้านการเรี ยนและ
คุณภาพชีวติ ด้วยความเสมอภาค ต่ากว่าร้อยละ 50
0.40 ค่าเฉลี่ยของครู ที่ให้คาแนะนาปรึ กษาและแก้ไขปั ญหาแก่ผเู ้ รี ยนทั้งทางด้านการเรี ยนและ
คุณภาพชีวติ ด้วยความเสมอภาค ตั้งแต่ร้อยละ 50 - 59
0.60 ค่าเฉลี่ยของครู ที่ให้คาแนะนาปรึ กษาและแก้ไขปั ญหาแก่ผเู ้ รี ยนทั้งทางด้านการเรี ยนและ
คุณภาพชีวติ ด้วยความเสมอภาค ตั้งแต่ร้อยละ60-74
0.80 ค่าเฉลี่ยของครู ที่ให้คาแนะนาปรึ กษาและแก้ไขปั ญหาแก่ผเู ้ รี ยนทั้งทางด้านการเรี ยนและ
คุณภาพชีวติ ด้วยความเสมอภาค ตั้งแต่ร้อยละ 75-89
1.0 ค่าเฉลี่ยของครู ที่ให้คาแนะนาปรึ กษาและแก้ไขปั ญหาแก่ผเู ้ รี ยนทั้งทางด้านการเรี ยนและ
คุณภาพชีวติ ด้วยความเสมอภาค ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป
เกณฑ์ การตัดสิ น ปฏิบตั ิได้ไม่ต่ากว่า 0.8 คะแนน
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ตัวบ่ งชี้ที่ 7.7 ครู มีการศึกษาและวิจยั พัฒนาการจัดการเรี ยนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับ
การสอน (นา้ หนักคะแนน 1)
เกณฑ์ พจิ ารณา :
ร้อยละของครู ที่มีการศึกษาและวิจยั พัฒนาการจัดการเรี ยนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลใน
การปรับการสอน
เกณฑ์ การประเมินคุณภาพ :
คะแนน
เกณฑ์ การประเมินคุณภาพ
0.20 ค่าเฉลี่ยของครู ที่มีการศึกษาและวิจยั พัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้
ผลในการปรับการสอน ต่ากว่าร้อยละ 50
0.40 ค่าเฉลี่ยของครู ที่มีการศึกษาและวิจยั พัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้
ผลในการปรับการสอน ตั้งแต่ร้อยละ 50 - 59
0.60 ค่าเฉลี่ยของครู ที่มีการศึกษาและวิจยั พัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้
ผลในการปรับการสอน ตั้งแต่ร้อยละ60-74
0.80 ค่าเฉลี่ยของครู ที่มีการศึกษาและวิจยั พัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้
ผลในการปรับการสอน ตั้งแต่ร้อยละ 75-89
1.0 ค่าเฉลี่ยของครู ที่มีการศึกษาและวิจยั พัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้
ผลในการปรับการสอน ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป
เกณฑ์ การตัดสิ น ปฏิบตั ิได้ไม่ต่ากว่า 0.8 คะแนน
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ตัวบ่ งชี้ที่ 7.8 ครู ประพฤติ ปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดี และเป็ นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา
(นา้ หนักคะแนน 1)
เกณฑ์ พจิ ารณา :
ร้อยละของครู ที่ครู ประพฤติตนเป็ นแบบอย่างที่ดี และเป็ นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา
เกณฑ์ การประเมินคุณภาพ :
คะแนน
เกณฑ์ การประเมินคุณภาพ
0.20 ค่าเฉลี่ยของครู ที่ครู ประพฤติตนเป็ นแบบอย่างที่ดี และเป็ นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา ต่ากว่า
ร้อยละ 50
0.40 ค่าเฉลี่ยของครู ที่ครู ประพฤติตนเป็ นแบบอย่างที่ดี และเป็ นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา ตั้งแต่
ร้อยละ 50 - 59
0.60 ค่าเฉลี่ยของครู ที่ครู ประพฤติตนเป็ นแบบอย่างที่ดี และเป็ นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา ตั้งแต่
ร้อยละ60-74
0.80 ค่าเฉลี่ยของครู ที่ครู ประพฤติตนเป็ นแบบอย่างที่ดี และเป็ นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา ตั้งแต่
ร้อยละ 75-89
1.0 ค่าเฉลี่ยของครู ที่ครู ประพฤติตนเป็ นแบบอย่างที่ดี และเป็ นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา ตั้งแต่
ร้อยละ 90 ขึ้นไป
เกณฑ์ การตัดสิ น ปฏิบตั ิได้ไม่ต่ากว่า 0.8 คะแนน
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ตัวบ่ งชี้ที่ 7.9 ครู จดั การเรี ยนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ
(นา้ หนักคะแนน 1)
เกณฑ์ พจิ ารณา :
ร้อยละของครู ที่ครู จดั การเรี ยนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลาเต็มความสามารถ
เกณฑ์ การประเมินคุณภาพ :
คะแนน เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
0.20
ค่าเฉลี่ยของครู ที่จดั การเรี ยนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ
ต่ากว่าร้อยละ 50
0.40
ค่าเฉลี่ยของครู ที่จดั การเรี ยนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมาย เต็มเวลา เต็มความสามารถ
ตั้งแต่ร้อยละ 50 - 59
0.60
ค่าเฉลี่ยของครู ที่จดั การเรี ยนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมาย เต็มเวลา เต็มความสามารถ
ตั้งแต่ร้อยละ60-74
0.80
ค่าเฉลี่ยของครู ที่จดั การเรี ยนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ
ตั้งแต่ร้อยละ 75-89
1.0
ค่าเฉลี่ยของครู ที่จดั การเรี ยนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ
ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป
เกณฑ์ การตัดสิ น ปฏิบตั ิได้ไม่ต่ากว่า 0.8 คะแนน
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มาตรฐานที่ 8 ผูบ้ ริ หารปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิดประสิ ทธิ ผล
ตัวบ่ งชี้ที่ 8.1 ผูบ้ ริ หารมีวสิ ัยทัศน์ ภาวะผูน้ า และความคิดริ เริ่ มที่เน้นการพัฒนาผูเ้ รี ยน(นา้ หนักคะแนน 1)
เกณฑ์ พจิ ารณา : ผูบ้ ริ หารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผูน้ า และความคิดริ เริ่ มที่เน้นการพัฒนาผูเ้ รี ยน
1. ความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้ มูลสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อนามาใช้ในการวางแผนการ
พัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน
2. ความสามารถในการแสดงทิศทางของการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในอนาคต ที่
สอดคล้องกับบริ บทของสถานศึกษาและชุมชน
3. การคิดริ เริ่ ม เทคนิค วิธีการใหม่ ๆ มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน
4. การกระตุน้ ครู และบุคลากรให้ร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน
เกณฑ์ การประเมินคุณภาพ :
คะแนน
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
0.25
ทาได้ 1 ข้อ
0.50
ทาได้ 2 ข้อ
0.75
ทาได้ 3 ข้อ
1.0
ทาได้ 4 ข้อ
เกณฑ์ การตัดสิ น ปฏิบตั ิได้ไม่ต่ากว่า 1.0 คะแนน
ตัวบ่ งชี้ที่ 8.2 ผูบ้ ริ หารใช้หลักการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมและใช้ขอ้ มูล ผลการประเมินหรื อผลการวิจยั เป็ น
ฐานคิดทั้งทางด้านวิชาการและการจัดการ (นา้ หนักคะแนน 2)
เกณฑ์ พจิ ารณา :
ใช้หลักการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมและใช้ขอ้ มูล ผลการประเมินหรื อผลการวิจยั เป็ นฐานคิดทั้ง
ทางด้านวิชาการและการจัดการ
เกณฑ์ การประเมินคุณภาพ :
คะแนน
เกณฑ์ การประเมินคุณภาพ
0.40
 ผูบ้ ริ หารไม่ใช้หลักการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม หรื อ
 เสนอและเลื อกแนวทางประกอบการตัดสิ นใจ กาหนดนโยบายในการพัฒนาคุ ณภาพ
ผูเ้ รี ยนอย่างรอบด้าน และดาเนินการติดตามตรวจสอบ และปรับปรุ งพัฒนา โดยใช้ขอ้ มูล
ผลการประเมิ น หรื อผลการวิจยั ในการบริ หารจัดการศึ ก ษา น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของ
จานวนโครงการ/กิจกรรมตามแผน
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เกณฑ์ การประเมินคุณภาพ :
คะแนน
เกณฑ์ การประเมินคุณภาพ
0.80
 ผูบ้ ริ หารใช้หลักการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม โดยเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ าย ประกอบด้วย ครู
ผู ้เ รี ย น ผู ้ป กครอง คณะกรรมการสถานศึ ก ษา ชุ ม ชน และหน่ ว ยงานอื่ น ได้รั บ รู ้ แ ละให้ ข ้อ มู ล
สารสนเทศ ให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
 เสนอและเลือกแนวทางประกอบการตัดสิ นใจ กาหนดนโยบายในการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนอย่างรอบด้าน
และดาเนิ นการติดตามตรวจสอบ และปรับปรุ งพัฒนา โดยใช้ขอ้ มูลผลการประเมิน หรื อผลการวิจยั ใน
การบริ หารจัดการศึกษา ร้อยละ 50-59 ขึ้นไปของจานวนโครงการ/กิจกรรมตามแผน

1.20

 ผูบ้ ริ หารใช้หลักการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม โดยเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ าย ประกอบด้วย ครู
ผู ้เ รี ย น ผู ้ป กครอง คณะกรรมการสถานศึ ก ษา ชุ ม ชน และหน่ ว ยงานอื่ น ได้รั บ รู ้ แ ละให้ ข ้อ มู ล
สารสนเทศ ให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
 เสนอและเลือกแนวทางประกอบการตัดสิ นใจ กาหนดนโยบายในการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนอย่างรอบด้าน
และดาเนิ นการติดตามตรวจสอบ และปรับปรุ งพัฒนา โดยใช้ขอ้ มูลผลการประเมิน หรื อผลการวิจยั ใน
การบริ หารจัดการศึกษา ร้อยละ 60 – 69 ขึ้นไปของจานวนโครงการ/กิจกรรมตามแผน

1.60

 ผูบ้ ริ หารใช้หลักการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม โดยเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ กี่ ยวข้องทุกฝ่ าย ประกอบด้วย ครู
ผู ้เ รี ยน ผู ้ป กครอง คณะกรรมการสถานศึ ก ษา ชุ ม ชน และหน่ ว ยงานอื่ น ได้รั บ รู ้ แ ละให้ ข ้อ มู ล
สารสนเทศ ให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ สามารถให้คาแนะนา ชี้แนะแก่ผบู ้ ริ หารสถานศึกษาอื่น
ๆ ได้
 เสนอและเลือกแนวทางประกอบการตัดสิ นใจ กาหนดนโยบายในการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนอย่างรอบ
ด้าน และดาเนิ นการติดตามตรวจสอบ และปรับปรุ งพัฒนา โดยใช้ขอ้ มูลผลการประเมิน หรื อผลการวิจยั
ในการบริ หารจัดการศึกษา ร้อยละ 70 – 79 ขึ้นไปของจานวนโครงการ/กิจกรรมตามแผน

2.0

 ผูบ้ ริ หารใช้หลักการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม โดยเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ าย ประกอบด้วย ครู ผูเ้ รี ยน
ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานอื่นได้รับรู ้และให้ขอ้ มูลสารสนเทศ ให้ความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะ รวมทั้งเป็ นแบบอย่างที่ดี สามารถให้คาแนะนา ชี้แนะแก่ผบู ้ ริ หารสถานศึกษาอื่น ๆ
ได้
 เสนอและเลือกแนวทางประกอบการตัดสิ นใจ กาหนดนโยบายในการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนอย่างรอบด้าน
และดาเนิ นการติดตามตรวจสอบ และปรับปรุ งพัฒนา โดยใช้ขอ้ มูลผลการประเมิน หรื อผลการวิจยั ใน
การบริ หารจัดการศึกษา ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจานวนโครงการ/กิจกรรมตามแผน

เกณฑ์ การตัดสิ น ปฏิบตั ิได้ไม่ต่ากว่า 1.60 คะแนน
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ตัวบ่ งชี้ที่ 8.3 ผูบ้ ริ หารสามารถบริ หารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้ าหมายที่กาหนดไว้ใน
แผนปฏิบตั ิราชการ (นา้ หนักคะแนน 2)
เกณฑ์ พจิ ารณา :
ผูบ้ ริ หารสามารถบริ หารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้ าหมายที่กาหนดไว้ ในแผนปฏิบตั ิราชการ
เกณฑ์ การประเมินคุณภาพ :
คะแนน เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
0.40
ผูบ้ ริ หารสามารถบริ หารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้ าหมายตามที่กาหนดไว้ น้อยกว่าร้อยละ
50 ของจานวนโครงการ/กิจกรรม ที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบตั ิการประจาปี
0.80
ผูบ้ ริ หารสามารถบริ หารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้ าหมายตามที่กาหนดไว้ ร้อยละ 50-59
ของจานวนโครงการ/กิจกรรม ที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบตั ิการประจาปี
1.20
ผูบ้ ริ หารสามารถบริ หารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้ าหมายตามที่กาหนดไว้ ร้อยละ 60-69
ของจานวนโครงการ/กิจกรรม ที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบตั ิการประจาปี
1.60
ผูบ้ ริ หารสามารถบริ หารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้ าหมายตามที่กาหนดไว้ ร้อยละ 70-79
ของจานวนโครงการ/กิจกรรม ที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบตั ิการประจาปี
2.0
ผูบ้ ริ หารสามารถบริ หารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้ าหมายตามที่กาหนดไว้ ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ของจานวนโครงการ/กิจกรรม ที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบตั ิการประจาปี
เกณฑ์ การตัดสิ น ปฏิบตั ิได้ไม่ต่ากว่า 1.60 คะแนน
ตัวบ่ งชี้ที่ 8.4 ผูบ้ ริ หารส่ งเสริ มและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอานาจ
(นา้ หนักคะแนน 2)
เกณฑ์ พจิ ารณา : ผูบ้ ริ หารส่ งเสริ มและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอานาจ
เกณฑ์ การประเมินคุณภาพ :
คะแนน
เกณฑ์ การประเมินคุณภาพ
 สถานศึกษาไม่มีแผนงาน โครงการหรื อกิจกรรมที่ส่งเสริ มและพัฒนาบุคลากรให้พร้อมรับการกระจาย
0.40
อานาจ หรื อ
 มีการพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรด้วยวิธีการซ้ า ๆ กันเพียง 1 วิธี มีการมอบหมายงานหรื อกระจาย
งานของสถานศึกษา ให้ครู และบุคลากรรับผิดชอบ(ตามที่ผบู ้ ริ หารเห็นชอบ) ไม่เท่ากัน หรื อ
 ก า ร นิ เ ท ศ ติ ด ต า ม ป ร ะ เ มิ น ก า ร ด า เ นิ น ง า น ต า ม กิ จ ก ร ร ม ไ ม่ เ ป็ น ไ ป ต า ม ร ะ ย ะ เ ว ล า
ที่กาหนดในแผนงาน โครงการ หรื อ

 ไม่มีการนาผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุ งการพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากร
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คะแนน
เกณฑ์ การประเมินคุณภาพ
 สถานศึ กษามี แผนงาน โครงการ หรื อกิ จกรรมที่ ส่งเสริ มและพัฒนาบุคลากรให้พร้อมรับการกระจาย
0.80



1.20









1.60







2.0







อานาจครอบคลุมงานทั้ง 4 ด้านของสถานศึกษา
มีการพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากร
มีการมอบหมายงานหรื อกระจายงานของสถานศึกษา ให้ครู และบุคลากรรับผิดชอบ (ตามที่ผบู ้ ริ หาร
เห็นชอบ)ไม่เท่ากัน
การนิเทศติดตาม ประเมินการดาเนินงานตามกิจกรรมและตามระยะเวลาที่กาหนดในแผนงาน
มีการนาผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุ งการพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรแต่ไม่ต่อเนื่อง
สถานศึ กษามี แผนงาน โครงการ หรื อกิ จกรรมที่ ส่งเสริ มและพัฒนาบุคลากรให้พร้อมรับการกระจาย
อานาจครอบคลุมงานทั้ง 4 ด้านของสถานศึกษา
มีการพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรด้วยวิธีการที่หลากหลาย
มีการมอบหมายงานของสถานศึกษา 4 ด้าน ให้ครู และบุคลากรรับผิดชอบ
มีการนิเทศติดตาม ประเมินการดาเนินงานตามกิจกรรมและระยะเวลาที่กาหนดในแผนงาน โครงการ
เป็ นส่วนใหญ่
มี การนาผลการประเมิ นไปพัฒนาและปรั บปรุ งการพัฒนาศักยภาพครู และบุ คลากรอย่างต่อเนื่ อ ง
ติดต่อกัน 2 ปี
สถานศึ กษามี แผนงาน โครงการ หรื อกิ จกรรมที่ ส่งเสริ มและพัฒนาบุคลากรให้พร้อมรับการกระจาย
อานาจครอบคลุมงานทั้ง 4 ด้านของสถานศึกษา
มีการพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรด้วยวิธีการที่หลากหลาย
มีการนิเทศติดตาม ประเมินการดาเนินงานตามกิจกรรมและระยะเวลาที่กาหนดในแผนงาน ครบถ้วน
มีการมอบหมายงานหรื อกระจายงานของสถานศึ กษาทั้ง 4 ด้าน ให้ครู และบุคลากรรับผิดชอบอย่างเท่า
เทียมกัน ตามความสามารถและความถนัดหรื อสนใจ
มี การนาผลการประเมิ นไปพัฒนาและปรั บปรุ งการพัฒนาศักยภาพครู และบุ คลากรอย่างต่อเนื่ อ ง
ติดต่อกัน 2 ปี
สถานศึ กษามี แผนงาน โครงการ หรื อกิ จกรรมที่ ส่งเสริ มและพัฒนาบุคลากรให้พร้อมรับการกระจาย
อานาจครอบคลุมงานทั้ง 4 ด้านของสถานศึกษา
มีการพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรด้วยวิธีการที่หลากหลาย
มีการมอบหมายงานหรื อกระจายงานของสถานศึ กษาทั้ง 4 ด้าน ให้ครู และบุคลากรรับผิดชอบอย่างเท่า
เทียมกัน ตามความสามารถและความถนัดหรื อสนใจ
มีการนิเทศติดตาม ประเมินการดาเนินงานตามกิจกรรมและระยะเวลาที่กาหนดในแผนงาน ครบถ้วน
มีการนาผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุ งการพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรอย่างต่อเนื่ องติดต่อกัน
ไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี

เกณฑ์ การตัดสิ น ปฏิบตั ิได้ไม่ต่ากว่า 1.60 คะแนน
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ตัวบ่ งชี้ที่ 8.5 นักเรี ยน ผูป้ กครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริ หารการจัดการศึกษา
(นา้ หนักคะแนน 1)
เกณฑ์ พจิ ารณา :
นักเรี ยน ผูป้ กครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริ หารการจัดการศึกษา
เกณฑ์ การประเมินคุณภาพ :
คะแนน
เกณฑ์ การประเมินคุณภาพ
0.20 นักเรี ยน ผูป้ กครอง ชุมชน รวมเฉลี่ยน้อยกว่าร้อยละ 50 มีความพึงพอใจการบริ หารจัด
การศึกษาทั้ง 4 ด้านของสถานศึกษา
0.40 นักเรี ยน ผูป้ กครอง ชุมชน รวมเฉลี่ย ร้อยละ 50 – 59.99 มีความพึงพอใจการบริ หารจัด
การศึกษาทั้ง 4 ด้านของสถานศึกษา
0.60 นักเรี ยน ผูป้ กครอง ชุมชน รวมเฉลี่ยร้อยละ 60 – 69.99 มีความพึงพอใจการบริ หารจัด
การศึกษาทั้ง 4 ด้านของสถานศึกษา
0.80 นักเรี ยน ผูป้ กครอง ชุมชน รวมเฉลี่ย ร้อยละ70 – 79.99 มีความพึงพอใจการบริ หารจัด
การศึกษาทั้ง 4 ด้านของสถานศึกษา
1.0 นักเรี ยน ผูป้ กครอง ชุมชน รวมเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 80 มีความพึงพอใจการบริ หารจัด
การศึกษาทั้ง 4 ด้านของสถานศึกษา
เกณฑ์ การตัดสิ น ปฏิบตั ิได้ไม่ต่ากว่า 0.8 คะแนน
ตัวบ่ งชี้ที่ 8.6 ผูบ้ ริ หารให้คาแนะนา คาปรึ กษาทางวิชาการและเอาใจใส่ การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและ
เต็มเวลา (นา้ หนักคะแนน 2)
เกณฑ์ พจิ ารณา :
ผูบ้ ริ หารให้คาแนะนา คาปรึ กษาทางวิชาการและเอาใจใส่ การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็ม
เวลา
เกณฑ์ การประเมินคุณภาพ :
คะแนน
เกณฑ์ การประเมินคุณภาพ
0.40  ผูบ้ ริ หารสามารถให้คาแนะนา คาปรึ กษาทางวิชาการในบางเรื่ องเกี่ยวกับการพัฒนาและการใช้
หลักสู ตรสถานศึกษา การจัดการเรี ยนรู้ การสร้าง การพัฒนาและการเลือกใช้สื่อการเรี ยนรู้ การ
วัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ การวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ หรื อ
 ขาดการติดตามกากับ ประเมินและนาผลการประเมินไปพัฒนาหรื อปรับปรุ ง
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คะแนน
เกณฑ์ การประเมินคุณภาพ
0.80  ผูบ้ ริ หารสามารถให้คาแนะนา คาปรึ กษาทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาและการใช้หลักสู ตร
สถานศึกษา การจัดการเรี ยนรู้ การสร้าง การพัฒนาและการเลือกใช้สื่อการเรี ยนรู้ การวัดและ
ประเมินผลการเรี ยนรู้ การวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้
 เอาใจใส่ การจัดการศึ กษาของสถานศึ กษาโดยมี การติ ดตามกากับ ประเมิ นและนาผลการ
ประเมินไปพัฒนาหรื อปรับปรุ งตามภารกิจ อย่างเต็มความสามารถและเต็มเวลาทาการในบาง
เรื่ อง
1.20  ผูบ้ ริ หารสามารถให้คาแนะนา คาปรึ กษาทางวิชาการทั้งการพัฒนาและการใช้หลักสู ตร
สถานศึกษา การจัดการเรี ยนรู้ การสร้าง การพัฒนาและการเลือกใช้สื่อการเรี ยนรู้ การวัด
และประเมินผลการเรี ยนรู้ การวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้
 เอาใจใส่ การจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยมีการติดตามกากับ ประเมินและนาผลการ
ประเมินไปพัฒนาหรื อปรับปรุ งตามภารกิจอย่างเต็มความสามารถและเต็มเวลาทาการ
1.60  ผูบ้ ริ หารสามารถให้คาแนะนา คาปรึ กษาทางวิชาการทั้งการพัฒนาและการใช้หลักสู ตร
สถานศึกษา การจัดการเรี ยนรู้ การสร้าง การพัฒนาและการเลือกใช้สื่อการเรี ยนรู้ การวัด
และประเมินผลการเรี ยนรู้ การวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้
 เอาใจใส่ การจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยมีการติดตามกากับ ประเมินและนาผลการ
ประเมินไปพัฒนาหรื อปรับปรุ งอย่างต่อเนื่ องตามภารกิจ อย่างเต็มความสามารถและเต็ม
เวลาทาการ
2.0  ผูบ้ ริ หารสามารถให้คาแนะนา คาปรึ กษาทางวิชาการ ประกอบด้วย การพัฒนาและการใช้
หลักสู ตรสถานศึกษา การจัดการเรี ยนรู้ การสร้าง พัฒนาและการเลือกใช้สื่อการเรี ยนรู้ การวัด
และประเมินผลการเรี ยนรู้ การวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้
 เอาใจใส่ การจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยมีการติดตามกากับ ประเมินและนาผลการ
ประเมิ นไปพัฒนาหรื อ ปรั บ ปรุ ง อย่า งต่ อ เนื่ อง รวมทั้ง เป็ นแบบอย่า งที่ ดี สามารถให้
คาแนะนา ชี้ แนะแก่ผบู ้ ริ หารสถานศึกษาอื่น ๆ ได้ ตามความสามารถทั้งในและนอกเวลา
ทาการ
เกณฑ์ การตัดสิ น ปฏิบตั ิได้ไม่ต่ากว่า 1.60 คะแนน
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มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษาและผูป้ กครองชุมชน ปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและเกิดประสิ ทธิ ผล
ตัวบ่ งชี้ที่ 9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู ้และปฏิบตั ิหน้าที่ตามระเบียบที่กาหนด (นา้ หนักคะแนน 2)
เกณฑ์ พจิ ารณา : คณะกรรมการสถานศึกษารู ้และปฏิบตั ิหน้าที่ตามระเบียบที่กาหนด
1.คณะกรรมการสถานศึกษามีความรู ้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ตามที่ระเบียบกาหนด
2.คณะกรรมการสถานศึกษาได้ปฏิบตั ิหน้าที่ดงั นี้
2.1 มีองค์ประกอบและการได้มาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิ การว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา พ.ศ. 2542
2.2 คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบตั ิการประจาปี ของสถานศึกษา
2.3 คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นในการพัฒนาหลักสู ตรของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของผูเ้ รี ยน ชุมชน และท้องถิ่น
2.4 คณะกรรมการสถานศึกษาแต่งตั้งที่ปรึ กษาและหรื อคณะอนุกรรมการเพื่อดาเนินงานตามระเบียบ
2.5 คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบรายงานผลการดาเนินงานประจาปี ของสถานศึกษาก่อน
เสนอต่อสาธารณชน
2.6 คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ สนับสนุนเกี่ยวกับการระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา รวมทั้งบารุ งรักษาและจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา
2.7 คณะกรรมการสถานศึกษารับทราบ และให้ขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับการจัดระบบและการดาเนินการ
ตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
2.8 คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ ให้คาปรึ กษาในการส่ งเสริ มความเข้มแข็งใน
ชุมชนและสร้างความสัมพันธ์กบั หน่วยงานอื่น ๆ ในชุมชนและท้องถิ่น
2.9 คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็น เสนอแนะ ให้คาปรึ กษาในการจัดทานโยบาย แผนพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนของกระทรวงศึกษาธิ การ สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งความต้องการของชุมชน
และท้องถิ่น
2.10 คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็น เสนอแนะ ให้คาปรึ กษาในการออกระเบียบ ข้อบังคับ
ประกาศ แนวปฏิบตั ิในการดาเนินงานด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษาตามกฎ ระเบียบหรื อประกาศที่
กาหนด
2.11 คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดตั้งและการใช้จ่ายงบประมาณ
ของสถานศึกษา
2.12.คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในการออกระเบียบ และแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับ
การบริ หารการเงินและการจัดหารายได้จากทรัพย์สินของสถานศึกษา
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เกณฑ์ การประเมินคุณภาพ :
คะแนน เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
0.40 มีการดาเนินการตามประเด็นการพิจารณาข้อ 1 และได้ปฏิบตั ิหน้าที่ตามประเด็นการพิจารณา
ข้อ 2 ได้ต่ากว่า 5 ข้อ และมีร่องรอยหลักฐานชัดเจน สามารถตรวจสอบได้
0.80 มีการดาเนินการตามประเด็นการพิจารณาข้อ 1 และได้ปฏิบตั ิหน้าที่ตามประเด็นการพิจารณา
ข้อ 2 ได้จานวน 6-7 ข้อ และมีร่องรอยหลักฐานชัดเจน สามารถตรวจสอบได้
1.20 มีการดาเนินการตามประเด็นการพิจารณาข้อ 1 และได้ปฏิบตั ิหน้าที่ตามประเด็นการพิจารณาข้อ 2
ได้จานวน 8-9 ข้อ และมีร่องรอยหลักฐานชัดเจน สามารถตรวจสอบได้
1.60 มีการดาเนินการตามประเด็นการพิจารณาข้อ 1 และได้ปฏิบตั ิหน้าที่ตามประเด็นการพิจารณาข้อ 2
ได้จานวน 10 – 11 ข้อ และมีร่องรอยหลักฐานชัดเจน สามารถตรวจสอบได้
2.0 มีการดาเนินการตามประเด็นการพิจารณาข้อ 1 และได้ปฏิบตั ิหน้าที่ตามประเด็นการพิจารณาข้อ 2
ได้ครบถ้วนทั้ง 12 ข้อ และมีร่องรอยหลักฐานชัดเจน สามารถตรวจสอบได้
เกณฑ์ การตัดสิ น ปฏิบตั ิได้ไม่ต่ากว่า 1.60 คะแนน
ตัวบ่ งชี้ที่ 9.2 คณะกรรมการสถานศึกษากากับดูแล และขับเคลื่อนการดาเนินงานของสถานศึกษาให้
บรรลุผลสาเร็ จตามเป้ าหมาย (นา้ หนักคะแนน 1)
เกณฑ์ พจิ ารณา :
คณะกรรมการสถานศึกษากากับดูแล และขับเคลื่อนการดาเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลสาเร็ จ
ตามเป้ าหมาย
1. คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่ วมในการกาหนดเอกลักษณ์ นโยบายและแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา
2. คณะกรรมการสถานศึกษามีการกากับ ติดตาม การดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา
3. คณะกรรมการสถานศึกษาเสนอแนวทางและมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการด้านวิชาการ ด้าน
งบประมาณ ด้านบริ หารงานบุคคล และด้านการบริ หารทัว่ ไปของสถานศึกษา
4. คณะกรรมการสถานศึกษาเสริ มสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนตลอดจนประสานงาน
กับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน และมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
5. คณะกรรมการสถานศึกษาส่ งเสริ ม สนับสนุนให้เด็กทุกคนในเขตบริ การได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่าง
ทัว่ ถึงและมีคุณภาพ
6. สถานศึกษามีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาอย่างน้อย ภาคเรี ยนละ 2 ครั้ง และมีการรายงานผล
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัดทราบ
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7. สถานศึกษามีการสารวจความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาต่อผลการดาเนิ นงานของ
สถานศึกษา
8. คณะกรรมการสถานศึกษาส่ งเสริ มให้มีระบบการติดตาม ดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนในการพิทกั ษ์สิทธิ เด็ก
ดูแลเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส และเด็กที่มีความสามารถพิเศษให้ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
9. คณะกรรมการสถานศึกษาให้ขอ้ เสนอแนะ ส่ งเสริ มสนับสนุนในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม
กระบวนการเรี ยนรู ้ แหล่งเรี ยนรู ้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ เพื่อเสริ มสร้าง ปรับปรุ ง และพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา
เกณฑ์ การประเมินคุณภาพ :
คะแนน
เกณฑ์ การประเมินคุณภาพ
0.20 มีการดาเนิ นการตามประเด็นการพิจารณาได้ต่ากว่า 6 ข้อ และมีร่องรอยหลักฐานชัดเจน
สามารถตรวจสอบได้
0.40 มีการดาเนินการตามประเด็นการพิจารณาได้ 6 ข้อ และมีร่องรอยหลักฐานชัดเจน สามารถ
ตรวจสอบได้
0.60 มีการดาเนินการตามประเด็นการพิจารณาได้ 7 ข้อ และมีร่องรอยหลักฐานชัดเจน สามารถ
ตรวจสอบได้
0.80 มีการดาเนินการตามประเด็นการพิจารณาได้ 8 ข้อ และมีร่องรอยหลักฐานชัดเจน สามารถ
ตรวจสอบได้
1.0 มีการดาเนิ นการตามประเด็นการพิจารณาครบถ้วนทั้ง 9 ข้อ และมีร่องรอยหลักฐานชัดเจน
สามารถตรวจสอบได้
เกณฑ์ การตัดสิ น ปฏิบตั ิได้ไม่ต่ากว่า 0.8 คะแนน

44

ตัวบ่ งชี้ที่ 9.3 ผูป้ กครองและชมชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนาสถานศึกษา (นา้ หนักคะแนน 2)
เกณฑ์ พจิ ารณา :
ผูป้ กครองและชมชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนาสถานศึกษา
1. ผูป้ กครองและชุมชนมีส่วนร่ วมในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ดังต่อไปนี้
2. การกาหนดแผนปฏิบตั ิงาน แผนกลยุทธ์ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมายของสถานศึกษา
3. การกาหนดจุดเน้นหรื อความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา
4. การกาหนดคุณภาพของผูเ้ รี ยน
5. โครงการ กิจกรรมของสถานศึกษา
6. การจัดและใช้แหล่งเรี ยนรู ้หรื อภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. การเสนอความต้องการพัฒนาหรื อปรับปรุ งด้านหลักสู ตรสถานศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้
8. การส่ งเสริ มและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาผูเ้ รี ยน
9. การกากับ ติดตามระบบการดูช่วยเหลือนักเรี ยน
10. ความพึงพอใจของผูป้ กครองและชุมชนต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
เกณฑ์ การประเมินคุณภาพ :
คะแนน
เกณฑ์ การประเมินคุณภาพ
 ผูป้ กครองและชุมชนมีส่วนร่ วมในประเด็นการพิจารณาตามข้อ 1 จานวน 1 - 2 ข้อ มีร่องรอยหลักฐาน
0.40
ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ หรื อ
 มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในระดับดีข้ นึ ไปน้อยกว่าร้อยละ 80
 ผูป้ กครองและชุมชนมีส่วนร่ วมในประเด็นการพิจารณาตามข้อ 1 จานวน 3 ข้อ มีร่องรอยหลักฐาน
0.80
ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้
 มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในระดับดีข้ นึ ไปมากกว่าร้อยละ 80
 ผูป้ กครองและชุมชนมีส่วนร่ วมในประเด็นการพิจารณาตามข้อ 1 จานวน 4-5 ข้อ มีร่องรอยหลักฐาน
1.20
ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้
 มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในระดับดีข้ นึ ไปมากกว่าร้อยละ 80
 ผูป้ กครองและชุมชนมีส่วนร่ วมในประเด็นการพิจารณาตามข้อ 1 จานวน 6-7 ข้อ มีร่องรอยหลักฐาน
1.60
ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้
 มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในระดับดีข้ นึ ไปมากกว่าร้อยละ 80
 ผูป้ กครองและชุมชนมีส่วนร่ วมในประเด็นการพิจารณาตามข้อ 1 ทุกข้อ มีร่องรอยหลักฐานชัดเจน
2.0
สามารถตรวจสอบได้ และ

 มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในระดับดีข้ นึ ไปมากกว่าร้อยละ 80
เกณฑ์ การตัดสิ น ปฏิบตั ิได้ไม่ต่ากว่า 1.60 คะแนน
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มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสู ตร กระบวนการเรี ยนรู ้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนอย่าง
รอบด้าน
ตัวบ่ งชี้ที่ 10.1 หลักสู ตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น (นา้ หนักคะแนน 2)
เกณฑ์ พจิ ารณา : หลักสู ตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น
1. คณะกรรมการจัดทาหลักสู ตรสถานศึกษา ประกอบด้วยผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ าย (คณะครู ผูบ้ ริ หาร
กรรมการสถานศึกษา ผูแ้ ทนชุมชน/ผูท้ รงคุณวุฒิ) และหลักสู ตรผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา
2. โครงสร้างหลักสู ตรสถานศึกษามีองค์ประกอบครบถ้วนและสอดคล้องหลักสู ตรแกนกลางฯ
ตอบสนองเป้ าหมาย วิสัยทัศน์หรื อจุดเน้นของสถานศึกษา และมีการกาหนดเวลาเรี ยนเหมาะสมกับ
ระดับชั้น
3. รายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมที่จดั ไว้ในหลักสู ตรมีการจัดลาดับเนื้ อหา สาระ ความยากง่าย
ความซับซ้อน และมีการบูรณาการสภาพปั ญหาและความต้องการของท้องถิ่นสอดแทรกในรายวิชา
อย่างเหมาะสม
4. มีการติดตามการใช้หลักสู ตรทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้และสรุ ปผลทุกภาคเรี ยน
5. มีการทบทวนหลักสู ตรสถานศึกษาทุกปี การศึกษาโดยใช้สรุ ปผลการติดตามการใช้หลักสู ตร
ผลการวิจยั ชั้นเรี ยนของครู หรื อผลงานวิจยั อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เกณฑ์ การประเมินคุณภาพ :
คะแนน
เกณฑ์ การประเมินคุณภาพ
0.40 สถานศึกษามีการดาเนินการไม่ครบทั้ง 5 ข้อรายการ หรื อ มีมากกว่า 4 ข้อรายการที่มีร่องรอย
หลักฐานปรากฏที่ยงั ขาดความชัดเจน ไม่สามารถตรวจสอบได้
0.80 สถานศึกษามีการดาเนินการไม่ครบทั้ง 5 ข้อรายการ หรื อ มี 3 ข้อรายการที่มีร่องรอย
หลักฐานปรากฏที่ยงั ขาดความชัดเจน ไม่สามารถตรวจสอบได้
1.20 สถานศึกษามีการดาเนินการครบทั้ง 5 ข้อรายการ แต่มี 2 ข้อรายการที่มีร่องรอยหลักฐาน
ปรากฏที่ยงั ขาดความชัดเจน ไม่สามารถตรวจสอบได้
1.60 สถานศึกษามีการดาเนินการครบทั้ง 5 ข้อรายการ แต่มี 1 ข้อรายการที่มีร่องรอยหลักฐาน
ปรากฏที่ยงั ขาดความชัดเจน ไม่สามารถตรวจสอบได้
2.0 สถานศึกษามีการดาเนินการครบทั้ง 5 ข้อรายการ โดยทุกข้อรายการมีร่องรอยหลักฐาน
ปรากฏชัดเจน สามารถตรวจสอบได้
เกณฑ์ การตัดสิ น ปฏิบตั ิได้ไม่ต่ากว่า 1.6 คะแนน
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ตัวบ่ งชี้ที่ 10.2 จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผเู ้ รี ยนเลือกเรี ยนตามความถนัด ความสามารถและความ
สนใจของผูเ้ รี ยน (นา้ หนักคะแนน 2)
เกณฑ์ พจิ ารณา : จัดรายวิชาเพิม่ เติมที่หลากหลายให้ผเู ้ รี ยนเลือกเรี ยนตามความถนัด ความสามารถและความ
สนใจของผูเ้ รี ยน
1. มีรายวิชาเพิ่มเติมหลากหลายเพียงพอให้ผเู ้ รี ยนมีโอกาสเลือกเรี ยนตามความถนัดและความสนใจ
2. รายวิชาเพิ่มเติมมีเนื้ อหา/สาระการเรี ยนรู้เหมาะสมตามโครงสร้างที่จดั ให้ผเู้ รี ยนเรี ยน
3. ผูเ้ รี ยนสามารถเลือกเรี ยนรายวิชาเพิ่มเติมได้ตามความต้องการ
เกณฑ์ การประเมินคุณภาพ :
คะแนน
เกณฑ์ การประเมินคุณภาพ
0.40 สถานศึกษามีการดาเนินการไม่ครบทั้ง 3 ข้อรายการ และ ข้อรายการที่มีร่องรอยหลักฐาน
ปรากฏที่ยงั ขาดความชัดเจน ไม่สามารถตรวจสอบได้
0.80 สถานศึกษามีการดาเนินการครบทั้ง 3 ข้อรายการ ข้อรายการที่มีร่องรอยหลักฐานปรากฏที่ยงั
ขาดความชัดเจน ไม่สามารถตรวจสอบได้
1.20 สถานศึกษามีการดาเนินการครบทั้ง 3 ข้อรายการ แต่มี 2 ข้อรายการที่มีร่องรอยหลักฐาน
ปรากฏที่ยงั ขาดความชัดเจน ไม่สามารถตรวจสอบได้
1.60 สถานศึกษามีการดาเนินการครบทั้ง 3 ข้อรายการ แต่มี 1 ข้อรายการที่มีร่องรอยหลักฐาน
ปรากฏที่ยงั ขาดความชัดเจน ไม่สามารถตรวจสอบได้
2.0 สถานศึกษามีการดาเนินการครบทั้ง 3 ข้อรายการ โดยทุกข้อรายการมีร่องรอยหลักฐาน
ปรากฏชัดเจน สามารถตรวจสอบได้
เกณฑ์ การตัดสิ น ปฏิบตั ิได้ไม่ต่ากว่า 1.6 คะแนน
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ตัวบ่ งชี้ที่ 10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนที่ส่งเสริ มและตอบสนองความต้องการ ความสามารถความถนัดและ
ความสนใจของผูเ้ รี ยน (นา้ หนักคะแนน 1)
เกณฑ์ พจิ ารณา : จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนที่ส่งเสริ มและตอบสนองความต้องการ ความสามารถความถนัด
และความสนใจของผูเ้ รี ยน
1. การวางแผนงานที่ครอบคลุมภาระงานที่สาคัญ
2. การดาเนิ นการตามแผน ได้แก่ การกาหนดผูร้ ับผิดชอบ การมีส่วนร่ วมจากบุคลากรและผูเ้ กี่ยวข้อง
3. การกากับติดตาม ให้งานบรรลุเป้ าหมายที่กาหนดไว้
4. การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
5. การใช้ผลประเมินเพื่อการพัฒนางาน
เกณฑ์ การประเมินคุณภาพ :
คะแนน
เกณฑ์ การประเมินคุณภาพ
0.20 สถานศึกษามีการดาเนินการไม่ครบทั้ง 5 ข้อรายการ หรื อ มีมากกว่า 4 ข้อรายการที่มีร่องรอย
หลักฐานปรากฏที่ยงั ขาดความชัดเจน ไม่สามารถตรวจสอบได้
0.40 สถานศึกษามีการดาเนินการไม่ครบทั้ง 5 ข้อรายการ หรื อ มี 3 ข้อรายการที่มีร่องรอย
หลักฐานปรากฏที่ยงั ขาดความชัดเจน ไม่สามารถตรวจสอบได้
0.60 สถานศึกษามีการดาเนินการครบทั้ง 5 ข้อรายการ แต่มี 2 ข้อรายการที่มีร่องรอยหลักฐาน
ปรากฏที่ยงั ขาดความชัดเจน ไม่สามารถตรวจสอบได้
0.80 สถานศึกษามีการดาเนินการครบทั้ง 5 ข้อรายการ แต่มี 1 ข้อรายการที่มีร่องรอยหลักฐาน
ปรากฏที่ยงั ขาดความชัดเจน ไม่สามารถตรวจสอบได้
1.0 สถานศึกษามีการดาเนินการครบทั้ง 5 ข้อรายการ โดยทุกข้อรายการมีร่องรอยหลักฐาน
ปรากฏชัดเจน สามารถตรวจสอบได้
เกณฑ์ การตัดสิ น ปฏิบตั ิได้ไม่ต่ากว่า 0.8 คะแนน
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ตัวบ่ งชี้ที่ 10.4 สนับสนุนให้ครู จดั กระบวนการเรี ยนรู้ที่เน้นให้ผเู้ รี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิจริ งจนสรุ ปความรู้ได้
ด้วยตนเอง (นา้ หนักคะแนน 1)
เกณฑ์ พจิ ารณา : สนับสนุนให้ครู จดั กระบวนการเรี ยนรู้ที่เน้นให้ผเู้ รี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิจริ งจนสรุ ปความรู้ได้
ด้วยตนเอง
1. การวางแผนงานที่ครอบคลุมภาระงานที่สาคัญ
2. การดาเนิ นการตามแผน ได้แก่ การกาหนดผูร้ ับผิดชอบ การมีส่วนร่ วมจากบุคลากรและผูเ้ กี่ยวข้อง
3. การกากับติดตาม ให้งานบรรลุเป้ าหมายที่กาหนดไว้
4. การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
5. การใช้ผลประเมินเพื่อการพัฒนางาน
เกณฑ์ การประเมินคุณภาพ :
คะแนน
เกณฑ์ การประเมินคุณภาพ
0.20 สถานศึกษามีการดาเนินการไม่ครบทั้ง 5 ข้อรายการ หรื อ มีมากกว่า 4 ข้อรายการที่มีร่องรอย
หลักฐานปรากฏที่ยงั ขาดความชัดเจน ไม่สามารถตรวจสอบได้
0.40 สถานศึกษามีการดาเนินการไม่ครบทั้ง 5 ข้อรายการ หรื อ มี 3 ข้อรายการที่มีร่องรอย
หลักฐานปรากฏที่ยงั ขาดความชัดเจน ไม่สามารถตรวจสอบได้
0.60 สถานศึกษามีการดาเนินการครบทั้ง 5 ข้อรายการ แต่มี 2 ข้อรายการที่มีร่องรอยหลักฐาน
ปรากฏที่ยงั ขาดความชัดเจน ไม่สามารถตรวจสอบได้
0.80 สถานศึกษามีการดาเนินการครบทั้ง 5 ข้อรายการ แต่มี 1 ข้อรายการที่มีร่องรอยหลักฐาน
ปรากฏที่ยงั ขาดความชัดเจน ไม่สามารถตรวจสอบได้
1.0 สถานศึกษามีการดาเนินการครบทั้ง 5 ข้อรายการ โดยทุกข้อรายการมีร่องรอยหลักฐาน
ปรากฏชัดเจน สามารถตรวจสอบได้
เกณฑ์ การตัดสิ น ปฏิบตั ิได้ไม่ต่ากว่า 0.8 คะแนน
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ตัวบ่ งชี้ที่ 10.5 นิเทศภายใน กากับ ติดตาม ตรวจสอบ และนาผลไปปรับปรุ งการเรี ยนการสอนอย่าง
สม่าเสมอ (นา้ หนักคะแนน 2)
เกณฑ์ พจิ ารณา : นิเทศภายใน กากับ ติดตาม ตรวจสอบ และนาผลไปปรับปรุ งการเรี ยนการสอนอย่าง
สม่าเสมอ
1. การวางแผนงานที่ครอบคลุมภาระงานที่สาคัญ
2. การดาเนิ นการตามแผน ได้แก่ การกาหนดผูร้ ับผิดชอบ การมีส่วนร่ วมจากบุคลากรและผูเ้ กี่ยวข้อง
3. การกากับติดตาม ให้งานบรรลุเป้ าหมายที่กาหนดไว้
4. การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
5. การใช้ผลประเมินเพื่อการพัฒนางาน
เกณฑ์ การประเมินคุณภาพ :
คะแนน
เกณฑ์ การประเมินคุณภาพ
0.40 สถานศึกษามีการดาเนินการไม่ครบทั้ง 5 ข้อรายการ หรื อ มีมากกว่า 4 ข้อรายการที่มีร่องรอย
หลักฐานปรากฏที่ยงั ขาดความชัดเจน ไม่สามารถตรวจสอบได้
0.80 สถานศึกษามีการดาเนินการไม่ครบทั้ง 5 ข้อรายการ หรื อ มี 3 ข้อรายการที่มีร่องรอย
หลักฐานปรากฏที่ยงั ขาดความชัดเจน ไม่สามารถตรวจสอบได้
1.20 สถานศึกษามีการดาเนินการครบทั้ง 5 ข้อรายการ แต่มี 2 ข้อรายการที่มีร่องรอยหลักฐาน
ปรากฏที่ยงั ขาดความชัดเจน ไม่สามารถตรวจสอบได้
1.60 สถานศึกษามีการดาเนินการครบทั้ง 5 ข้อรายการ แต่มี 1 ข้อรายการที่มีร่องรอยหลักฐาน
ปรากฏที่ยงั ขาดความชัดเจน ไม่สามารถตรวจสอบได้
2.00 สถานศึกษามีการดาเนินการครบทั้ง 5 ข้อรายการ โดยทุกข้อรายการมีร่องรอยหลักฐาน
ปรากฏชัดเจน สามารถตรวจสอบได้
เกณฑ์ การตัดสิ น ปฏิบตั ิได้ไม่ต่ากว่า 0.8 คะแนน
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ตัวบ่ งชี้ที่ 10.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้ รี ยนที่มีประสิ ทธิ ภาพและครอบคลุมถึงผูเ้ รี ยนทุกคน(นา้ หนัก
คะแนน 2)
เกณฑ์ พจิ ารณา : จัดระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้ รี ยนที่มีประสิ ทธิ ภาพและครอบคลุมถึงผูเ้ รี ยนทุกคน
1. การวางแผนงานที่ครอบคลุมภาระงานที่สาคัญ
2. การดาเนิ นการตามแผน ได้แก่ การกาหนดผูร้ ับผิดชอบ การมีส่วนร่ วมจากบุคลากรและผูเ้ กี่ยวข้อง
3. การกากับติดตาม ให้งานบรรลุเป้ าหมายที่กาหนดไว้
4. การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
5. การใช้ผลประเมินเพื่อการพัฒนางาน
เกณฑ์ การประเมินคุณภาพ :
คะแนน
เกณฑ์ การประเมินคุณภาพ
0.40 สถานศึกษามีการดาเนินการไม่ครบทั้ง 5 ข้อรายการ หรื อ มีมากกว่า 4 ข้อรายการที่มีร่องรอย
หลักฐานปรากฏที่ยงั ขาดความชัดเจน ไม่สามารถตรวจสอบได้
0.80 สถานศึกษามีการดาเนินการไม่ครบทั้ง 5 ข้อรายการ หรื อ มี 3 ข้อรายการที่มีร่องรอย
หลักฐานปรากฏที่ยงั ขาดความชัดเจน ไม่สามารถตรวจสอบได้
1.20 สถานศึกษามีการดาเนินการครบทั้ง 5 ข้อรายการ แต่มี 2 ข้อรายการที่มีร่องรอยหลักฐาน
ปรากฏที่ยงั ขาดความชัดเจน ไม่สามารถตรวจสอบได้
1.60 สถานศึกษามีการดาเนินการครบทั้ง 5 ข้อรายการ แต่มี 1 ข้อรายการที่มีร่องรอยหลักฐาน
ปรากฏที่ยงั ขาดความชัดเจน ไม่สามารถตรวจสอบได้
2.00 สถานศึกษามีการดาเนินการครบทั้ง 5 ข้อรายการ โดยทุกข้อรายการมีร่องรอยหลักฐาน
ปรากฏชัดเจน สามารถตรวจสอบได้
เกณฑ์ การตัดสิ น ปฏิบตั ิได้ไม่ต่ากว่า 0.8 คะแนน
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มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้ อมและการบริการทีส่ ่ งเสริมให้ ผ้ เู รียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
ตัวบ่ งชี้ที่ 11.1 มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ มีอาคารสถานที่ที่เหมาะสม (นา้ หนักคะแนน 4)
เกณฑ์ พจิ ารณา : มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ มีอาคารสถานที่ที่เหมาะสม
1. สถานศึกษามีหอ้ งเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ ห้องน้ า โรงอาหาร ห้องประชุม ครบ
2. มีสภาพแวดล้อมสวยงามร่ มรื่ น สะอาด เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย สวยงามมีความมัน่ คงแข็งแรง และปลอดภัย
3. มีสิ่งอานวยความสะดวกในการเรี ยนรู ้พอเพียงกับจานวนผูเ้ รี ยนและอยูใ่ นสภาพใช้การได้ดีทุกครั้ง
4. มีแหล่งเรี ยนรู ้ภายในสถานศึกษาที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ครบทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
เกณฑ์ การประเมินคุณภาพ :
คะแนน
เกณฑ์ การประเมินคุณภาพ
1
สถานศึกษามีการดาเนินการไม่ครบทั้ง 4 ข้อรายการ หรื อ มี มีร่องรอยหลักฐานปรากฏที่ยงั
ขาดความชัดเจน ไม่สามารถตรวจสอบได้
2
สถานศึกษามีการดาเนินการครบทั้ง 4 ข้อรายการ แต่มี 2 ข้อรายการที่มีร่องรอยหลักฐาน
ปรากฏที่ยงั ขาดความชัดเจน ไม่สามารถตรวจสอบได้
3
สถานศึกษามีการดาเนินการครบทั้ง 4 ข้อรายการ แต่มี 1 ข้อรายการที่มีร่องรอยหลักฐาน
ปรากฏที่ยงั ขาดความชัดเจน ไม่สามารถตรวจสอบได้
4
สถานศึกษามีการดาเนินการครบทั้ง 4 ข้อรายการ โดยทุกข้อรายการมีร่องรอยหลักฐาน
ปรากฏชัดเจน สามารถตรวจสอบได้
เกณฑ์ การตัดสิ น ปฏิบตั ิได้ไม่ต่ากว่า 3 คะแนน
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ตัวบ่ งชี้ที่ 11.2 จัดโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริ มสุ ขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูเ้ รี ยน
(นา้ หนักคะแนน 3)
เกณฑ์ พจิ ารณา : จัดโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริ มสุ ขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูเ้ รี ยน
ประเด็นการพิจารณา
1. มีแผนงาน โครงการ กิจกรรม
2. มีการดาเนิ นการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม
3. มีการประเมินโครงการ กิจกรรม และผลการดาเนิ นงาน
4. มีการนาผลการประเมินไปเป็ นข้อมูลในการปรับปรุ งพัฒนาโครงการ/กิจกรรม
5. มีส่วนร่ วมของผูป้ กครอง ชุมชน ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา คณะครู ผูเ้ รี ยนในการดาเนิ นงาน
เกณฑ์ การประเมินคุณภาพ :
คะแนน
เกณฑ์ การประเมินคุณภาพ
0.60 สถานศึกษามีการดาเนินการไม่ครบทั้ง 5 ข้อรายการ หรื อ มีมากกว่า 4 ข้อรายการที่มีร่องรอย
หลักฐานปรากฏที่ยงั ขาดความชัดเจน ไม่สามารถตรวจสอบได้
1.20 สถานศึกษามีการดาเนินการไม่ครบทั้ง 5 ข้อรายการ หรื อ มี 3 ข้อรายการที่มีร่องรอย
หลักฐานปรากฏที่ยงั ขาดความชัดเจน ไม่สามารถตรวจสอบได้
1.80 สถานศึกษามีการดาเนินการครบทั้ง 5 ข้อรายการ แต่มี 2 ข้อรายการที่มีร่องรอยหลักฐาน
ปรากฏที่ยงั ขาดความชัดเจน ไม่สามารถตรวจสอบได้
2.40 สถานศึกษามีการดาเนินการครบทั้ง 5 ข้อรายการ แต่มี 1 ข้อรายการที่มีร่องรอยหลักฐาน
ปรากฏที่ยงั ขาดความชัดเจน ไม่สามารถตรวจสอบได้
3.00 สถานศึกษามีการดาเนินการครบทั้ง 5 ข้อรายการ โดยทุกข้อรายการมีร่องรอยหลักฐาน
ปรากฏชัดเจน สามารถตรวจสอบได้
เกณฑ์ การตัดสิ น ปฏิบตั ิได้ไม่ต่ากว่า 2.40 คะแนน
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ตัวบ่ งชี้ที่ 11.3 จัดห้องสมุดที่ให้บริ การสื่ อเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อผูเ้ รี ยนเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองและหรื อ
เรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม (นา้ หนักคะแนน 3)
เกณฑ์ พจิ ารณา : จัดห้องสมุดที่ให้บริ การสื่ อเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อผูเ้ รี ยนเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองและหรื อ
เรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม
1. การจัดห้องสมุดให้มีระบบบริ หารจัดการทรัพยากรสารสนเทศที่ทนั สมัย
2. การให้บริ การสื่ อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองและหรื อเรี ยนรู ้แบบมี
ส่ วนร่ วม3. ความพึงพอใจของผูเ้ รี ยน
ประเด็นการพิจารณา
1. มีแผนงาน โครงการ กิจกรรม
2. มีการดาเนิ นการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม
3. มีการประเมินโครงการ กิจกรรม และผลการดาเนิ นงาน
4. มีการนาผลการประเมินไปเป็ นข้อมูลในการปรับปรุ งพัฒนาโครงการ/กิจกรรม
5. มีส่วนร่ วมของผูป้ กครอง ชุมชน ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา คณะครู ผูเ้ รี ยนในการดาเนิ นงาน
เกณฑ์ การประเมินคุณภาพ :
คะแนน
เกณฑ์ การประเมินคุณภาพ
0.60 สถานศึกษามีการดาเนินการไม่ครบทั้ง 5 ข้อรายการ หรื อ มีมากกว่า 4 ข้อรายการที่มีร่องรอย
หลักฐานปรากฏที่ยงั ขาดความชัดเจน ไม่สามารถตรวจสอบได้
1.20 สถานศึกษามีการดาเนินการไม่ครบทั้ง 5 ข้อรายการ หรื อ มี 3 ข้อรายการที่มีร่องรอย
หลักฐานปรากฏที่ยงั ขาดความชัดเจน ไม่สามารถตรวจสอบได้
1.80 สถานศึกษามีการดาเนินการครบทั้ง 5 ข้อรายการ แต่มี 2 ข้อรายการที่มีร่องรอยหลักฐาน
ปรากฏที่ยงั ขาดความชัดเจน ไม่สามารถตรวจสอบได้
2.40 สถานศึกษามีการดาเนินการครบทั้ง 5 ข้อรายการ แต่มี 1 ข้อรายการที่มีร่องรอยหลักฐาน
ปรากฏที่ยงั ขาดความชัดเจน ไม่สามารถตรวจสอบได้
3.00 สถานศึกษามีการดาเนินการครบทั้ง 5 ข้อรายการ โดยทุกข้อรายการมีร่องรอยหลักฐาน
ปรากฏชัดเจน สามารถตรวจสอบได้
เกณฑ์ การตัดสิ น ปฏิบตั ิได้ไม่ต่ากว่า 2.40 คะแนน
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มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ตัวบ่ งชี้ที่ 12.1 กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (นา้ หนักคะแนน 1)
เกณฑ์ พจิ ารณา : สถานศึกษามีการจัดทาข้อกาหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค์ และมาตรฐาน
ที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นกับสถานศึกษา เพื่อใช้เป็ นเป้ าหมายในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา โดยวิเคราะห์
และสังเคราะห์มาจากมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มาตรฐานคุณภาพผูเ้ รี ยนตามหลักสู ตรสถานศึกษา นโยบายและจุดเน้นของ
หน่วยงานต้นสังกัด เอกลักษณ์ที่สถานศึกษาต้องการสร้าง ทั้งนี้โดยคานึงถึงศักยภาพของผูเ้ รี ยน ศักยภาพ
ของสถานศึกษา บริ บทของชุ มชนและท้องถิ่น มาตรฐานที่กาหนดขึ้นผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษา
ประเด็นการพิจารณา
1. การจัดทามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2. ความชัดเจนของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
เกณฑ์ การประเมินคุณภาพ :
คะแนน
เกณฑ์ การประเมินคุณภาพ
 มีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่เกิดจากการศึกษาวิเคราะห์ มาตรฐานและตัวบ่งชี้ตามที่
0.20

0.40




0.60






กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้มาตรฐานและตัวบ่งชี้สะท้อนอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริ มของ
สถานศึกษาที่เด่นชัดโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษารวมทั้งมีการประกาศค่า
เป้ าหมายแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ให้กลุ่มผูเ้ กี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกรับทราบ ทัว่ ถึงทุก
กลุ่มเป้ าหมาย และ
ทุกมาตรฐานและตัวบ่งชี้ท้งั หมดมีการกาหนดค่าเป้ าหมายความสาเร็ จได้เหมาะสม
มีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่เกิดจากการศึกษาวิเคราะห์ มาตรฐานและตัวบ่งชี้ตามที่
กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้มาตรฐานและตัวบ่งชี้สะท้อนอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริ มของ
สถานศึกษาที่เด่นชัดโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษารวมทั้งมีการประกาศค่า
เป้ าหมายแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ให้กลุ่มผูเ้ กี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกรับทราบ ทัว่ ถึงทุก
กลุ่มเป้ าหมาย และ
ทุกมาตรฐานและตัวบ่งชี้ส่วนใหญ่ มีการกาหนดค่าเป้ าหมายความสาเร็ จได้เหมาะสม
มีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่เกิดจากการศึกษาวิเคราะห์ มาตรฐานและตัวบ่งชี้ตามที่
กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้มาตรฐานและตัวบ่งชี้สะท้อนอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริ มของ
สถานศึกษาที่เด่นชัดโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษารวมทั้งมีการประกาศค่า
เป้ าหมายแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ให้กลุ่มผูเ้ กี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกรับทราบ แต่ ไม่ ทวั่ ถึง
ทุกกลุ่มเป้ าหมาย หรือ
ทุกมาตรฐานและตัวบ่งชี้ส่วนใหญ่ มีการกาหนดค่าเป้ าหมายความสาเร็ จได้เหมาะสม
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คะแนน
0.80

เกณฑ์ การประเมินคุณภาพ
 มีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่เกิดจากการศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานและตัว
บ่งชี้ตามที่กระทรวงศึกษาธิ การประกาศใช้มาตรฐานและตัวบ่งชี้สะท้อนอัตลักษณ์และ
มาตรการส่ งเสริ มของสถานศึกษาที่เด่นชัดโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษารวมทั้งมีการประกาศค่าเป้ าหมายแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ให้กลุ่ม
ผูเ้ กี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกรับทราบ แต่ ไม่ ทวั่ ถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย และ
 ทุกมาตรฐานและตัวบ่งชี้ ส่วนใหญ่ มีการกาหนดค่าเป้ าหมายความสาเร็ จได้เหมาะสม
1.0
 มีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาไม่ ได้ เกิดจากการศึกษาวิเคราะห์ มาตรฐานและตัว
บ่งชี้ตามที่กระทรวงศึกษาธิ การประกาศใช้มาตรฐานและตัวบ่งชี้สะท้อนอัตลักษณ์และ
มาตรการส่ งเสริ มของสถานศึกษาที่เด่นชัดโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษารวมทั้งมีการประกาศค่าเป้ าหมายแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ให้กลุ่ม
ผูเ้ กี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกรับทราบ แต่ ไม่ ทวั่ ถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย และ
 ทุกมาตรฐานและตัวบ่งชี้ ส่วนใหญ่ มีการกาหนดค่าเป้ าหมายความสาเร็ จได้เหมาะสม
เกณฑ์ การตัดสิ น ปฏิบตั ิได้ไม่ต่ากว่า 1 คะแนน
ตัวบ่ งชี้ที่ 12.2 จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาสถานศึกษา(นา้ หนักคะแนน 1)
เกณฑ์ พจิ ารณา : สถานศึกษามีการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาที่แสดงแผนงาน โครงการ
กิจกรรม วิธีการ งบประมาณ และผูร้ ับผิดชอบอย่างชัดเจน สอดรับกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมายที่
สถานศึกษากาหนดไว้ โดยมีการกาหนดกรอบเวลาของการดาเนินงานอย่างน้อย ๓ ปี เพื่อใช้เป็ นกรอบ
ทิศทางในการดาเนินงาน ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ ายร่ วมกันคิด วิเคราะห์ และพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ
และมีการนาแผนสู่ การปฏิบตั ิตามกรอบระยะเวลาที่กาหนดไว้
ประเด็นการพิจารณา
การจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยพิจารณาจากผลการดาเนินการตามข้อรายการ
ดังนี้
1. ศึกษา วิเคราะห์สภาพปั ญหา และความต้องการจาเป็ นของสถานศึกษา และกาหนดวิสัยทัศน์
พันธกิจ และเป้ าหมายด้านต่างๆ โดยมีจุดเน้นที่คุณภาพผูเ้ รี ยน สะท้อนคุณภาพความสาเร็ จที่
ชัดเจนและเป็ นรู ปธรรม โดยทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วม
2. กาหนดวิธีการดาเนินงานโครงการ กิจกรรม ทุกโครงการ กิจกรรมสอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
3. ใช้แหล่งเรี ยนรู ้และภูมิปัญญาท้องถิ่นจากทั้งภายในและภายนอกที่ให้การสนับสนุนทางวิชาการ
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4. กาหนดบทบาทหน้าที่ให้บุคลากรของสถานศึกษา ผูเ้ รี ยน ผูป้ กครอง องค์กร หน่วยงาน ชุมชน
และท้องถิ่น และดาเนินงานตามที่กาหนดไว้ครบถ้วน
5. กาหนดการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า สอดคล้องกับเป้ าหมายทุกโครงการ
กิจกรรม
6. จัดทาแผนปฏิบตั ิการประจาปี ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
7. กาหนดปฏิทินการนาแผนปฏิบตั ิการประจาปี ไปสู่ การปฏิบตั ิที่ชดั เจน
8. เสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษา และแผนปฏิบตั ิการประจาปี ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน และหรื อคณะกรรมการสถานศึกษา และหรื อ คณะกรรมการบริ หารสถานศึกษาให้ความ
เห็นชอบ
9. นาแผนปฏิบตั ิการประจาปี แต่ละปี สู่ การปฏิบตั ิ ตามกรอบระยะเวลา ที่โครงการ กิจกรรมกาหนด
ไว้
10. กากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดาเนิ นงานตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี
เกณฑ์ การประเมินคุณภาพ :
คะแนน
เกณฑ์ การประเมินคุณภาพ
0.20 สถานศึกษามีการดาเนินการไม่ครบทั้ง 10 ข้อรายการ หรื อ มีมากกว่า6 ข้อรายการที่มี
ร่ องรอยหลักฐานปรากฏที่ยงั ขาดความชัดเจน ไม่สามารถตรวจสอบได้
0.40 สถานศึกษามีการดาเนินการไม่ครบทั้ง 10 ข้อรายการ หรื อ มี 5-6 ข้อรายการที่มีร่องรอย
หลักฐานปรากฏที่ยงั ขาดความชัดเจน ไม่สามารถตรวจสอบได้
0.60 สถานศึกษามีการดาเนินการครบทั้ง 10 ข้อรายการ แต่มี 3-4 ข้อรายการที่มีร่องรอยหลักฐาน
ปรากฏที่ยงั ขาดความชัดเจน ไม่สามารถตรวจสอบได้
0.80 สถานศึกษามีการดาเนินการครบทั้ง 10 ข้อรายการ แต่มี1-2 ข้อรายการที่มีร่องรอยหลักฐาน
ปรากฏที่ยงั ขาดความชัดเจน ไม่สามารถตรวจสอบได้
1.00 สถานศึกษามีการดาเนินการครบทั้ง 10 ข้อรายการ โดยทุกข้อรายการมีร่องรอยหลักฐาน
ปรากฏชัดเจน สามารถตรวจสอบได้
เกณฑ์ การตัดสิ น ปฏิบตั ิได้ไม่ต่ากว่า 1 คะแนน
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ตัวบ่ งชี้ที่ 12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริ หารจัดการ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา (นา้ หนักคะแนน 1)
เกณฑ์ พจิ ารณา : สถานศึกษามีการจัดทาระบบสารสนเทศให้เป็ นหมวดหมู่ ถูกต้อง ครอบคลุม ทันสมัย
พร้อมใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาที่ครอบคลุมภารกิจด้านการบริ หารวิชาการ การบริ หารงบประมาณ
การบริ หารงานบุคคล และการบริ หารทัว่ ไป รวมทั้งงานสนับสนุนอื่น ๆ โดยเกิดจากความร่ วมมือของ
บุคลากรทุกฝ่ าย และสามารถให้บริ การแก่ผตู ้ อ้ งการใช้
ประเด็นการพิจารณา
1. มีการกาหนดผูร้ ับผิดชอบและจัดทาระบบสารสนเทศ
2. มีสารสนเทศที่เป็ นหมวดหมู่ ถูกต้อง ครอบคลุม ทันสมัย และพร้อมใช้
3. มีการนาข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาที่ครอบคลุมภารกิจด้านการบริ หาร
วิชาการ
4. มีการนาข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการวางแผนการจัดการการบริ หารงบประมาณ
5. มีการนาข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการวางแผนการจัดการการบริ หารงานบุคคล
6. มีการนาข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการวางแผนการจัดการการบริ หารทัว่ ไป
7. มีการนาข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการวางแผนการจัดการงานสนับสนุนอื่น ๆ โดยเกิดจากความ
ร่ วมมือของบุคลากรทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง
8. มีการให้บริ การข้อมูลสารสนเทศที่เป็ นระบบแก่ผตู ้ อ้ งการใช้ทุกฝ่ าย
เกณฑ์ การประเมินคุณภาพ :
คะแนน
เกณฑ์ การประเมินคุณภาพ
0.20 สถานศึกษามีการดาเนินการไม่ครบทั้ง 8 ข้อรายการ หรื อ มีมากกว่า 5 ข้อรายการที่มีร่องรอย
หลักฐานปรากฏที่ยงั ขาดความชัดเจน ไม่สามารถตรวจสอบได้
0.40 สถานศึกษามีการดาเนินการไม่ครบทั้ง 8 ข้อรายการ หรื อ มี 3-4 ข้อรายการที่มีร่องรอย
หลักฐานปรากฏที่ยงั ขาดความชัดเจน ไม่สามารถตรวจสอบได้
0.60 สถานศึกษามีการดาเนินการครบทั้ง 8 ข้อรายการ แต่มี 3-4 ข้อรายการที่มีร่องรอยหลักฐาน
ปรากฏที่ยงั ขาดความชัดเจน ไม่สามารถตรวจสอบได้
0.80 สถานศึกษามีการดาเนินการครบทั้ง 8 ข้อรายการ แต่มี 1-2 ข้อรายการที่มีร่องรอยหลักฐาน
ปรากฏที่ยงั ขาดความชัดเจน ไม่สามารถตรวจสอบได้
1.00 สถานศึกษามีการดาเนินการครบทั้ง 8 ข้อรายการ โดยทุกข้อรายการมีร่องรอยหลักฐาน
ปรากฏชัดเจน สามารถตรวจสอบได้
เกณฑ์ การตัดสิ น ปฏิบตั ิได้ไม่ต่ากว่า 0.8 คะแนน
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ตัวบ่ งชี้ที่ 12.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา
(นา้ หนักคะแนน 0.5 )
เกณฑ์ พจิ ารณา : ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน การศึกษาของสถานศึกษา
เกณฑ์ การประเมินคุณภาพ :
คะแนน เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
0.5
มีการติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
0
ไม่มีการมีการติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
เกณฑ์ การตัดสิ น ปฏิบตั ิได้ไม่ต่ากว่า 1 คะแนน
ตัวบ่ งชี้ที่ 12.5 นาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้ ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่ อง (นา้ หนักคะแนน 0.5 )
เกณฑ์ พจิ ารณา : มีการนาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้ ในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและ มีหลักฐานปรากฏในเอกสารการพัฒนาสถานศึกษา
เกณฑ์ การประเมินคุณภาพ :
คะแนน เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
0.5
มีการนาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและ มีหลักฐานปรากฏในเอกสารการพัฒนาสถานศึกษา
0
ไม่มีการนาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้ในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
เกณฑ์ การตัดสิ น ปฏิบตั ิได้ไม่ต่ากว่า 1 คะแนน
ตัวบ่ งชี้ที่ 12.6 จัดทารายงานประจาปี ที่เป็ นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน (นา้ หนักคะแนน 1)
เกณฑ์ พจิ ารณา : มีการจัดทารายงานประจาปี เป็ นการรายงานการประเมินคุณภาพภายในที่รายงานต่อต้น
สังกัดและเผยแพร่ ต่อสาธารณชน
เกณฑ์ การประเมินคุณภาพ :
คะแนน เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
1
มีการจัดทารายงานประจาปี เป็ นการรายงานการประเมินคุณภาพภายในที่รายงานต่อต้น
สังกัดและเผยแพร่ ต่อสาธารณชน
0
ไม่มีการจัดทารายงานประจาปี เป็ นการรายงานการประเมินคุณภาพภายในที่รายงานต่อต้น
สังกัดและเผยแพร่ ต่อสาธารณชน
เกณฑ์ การตัดสิ น ปฏิบตั ิได้ไม่ต่ากว่า 1 คะแนน
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มาตรฐานด้ านการสร้ างสังคมแห่ งการเรียนรู้ มี 1 มาตรฐาน 2 ตัวบ่ งชี้
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้ าง ส่ งเสริม สนับสนุน ให้ สถานศึกษาเป็ นสั งคมแห่ งการเรี ยนรู้
ตัวบ่ งชี้ที่ 13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรี ยนรู ้ท้ งั
ภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้ง
ผูเ้ กี่ยวข้อง (นา้ หนักคะแนน 5)
เกณฑ์ พจิ ารณา :
1. มีการจัดทาข้อมูลสารสนเทศแหล่งเรี ยนรู ้ท้ งั ภายในและภายนอกสถานศึกษา
2. มีวธิ ีการ / ขั้นตอนการดาเนินงานสร้างและพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ภายในสถานศึกษา
3. มีการดาเนิ นงานในการส่ งเสริ ม สนับสนุนให้ผเู ้ รี ยน บุคลากรในการสถานศึกษา และผูม้ ีส่วน
เกี่ยวข้องเกิดกระบวนการเรี ยนรู ้จากแหล่งเรี ยนรู ้ท้ งั ภายในและภายนอกสถานศึกษา
4. มีแผนงาน / โครงการ / กิจกรรมการพัฒนาการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน บุคลากรในสถานศึกษา และผูม้ ี
ส่ วนเกี่ยวข้อง
5. มีการดาเนินการให้เป็ นไปตามแผนงาน / โครงการ / กิจกรรมที่กาหนด
6. มีการกากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนิ นงานตามแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
7. มีรายงานผลการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรี ยนรู ้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
เกณฑ์ การประเมินคุณภาพ :
คะแนน
เกณฑ์ การประเมินคุณภาพ
1
สถานศึกษามีการดาเนินการไม่ครบทั้ง 7 ข้อรายการ หรื อ มีมากกว่า 5 ข้อรายการที่มีร่องรอย
หลักฐานปรากฏที่ยงั ขาดความชัดเจน ไม่สามารถตรวจสอบได้
2
สถานศึกษามีการดาเนินการไม่ครบทั้ง 7 ข้อรายการ หรื อ มี 3-4 ข้อรายการที่มีร่องรอย
หลักฐานปรากฏที่ยงั ขาดความชัดเจน ไม่สามารถตรวจสอบได้
3
สถานศึกษามีการดาเนินการครบทั้ง 7 ข้อรายการ แต่มี 3-4 ข้อรายการที่มีร่องรอยหลักฐาน
ปรากฏที่ยงั ขาดความชัดเจน ไม่สามารถตรวจสอบได้
4
สถานศึกษามีการดาเนินการครบทั้ง 7 ข้อรายการ แต่มี 1-2 ข้อรายการที่มีร่องรอยหลักฐาน
ปรากฏที่ยงั ขาดความชัดเจน ไม่สามารถตรวจสอบได้
5
สถานศึกษามีการดาเนินการครบทั้ง 7 ข้อรายการ โดยทุกข้อรายการมีร่องรอยหลักฐาน
ปรากฏชัดเจน สามารถตรวจสอบได้
เกณฑ์ การตัดสิ น ปฏิบตั ิได้ไม่ต่ากว่า 4 คะแนน
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ตัวบ่ งชี้ที่ 13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว
ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง (นา้ หนักคะแนน 5)
เกณฑ์ พจิ ารณา :
1. มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนส่ งเสริ มให้สถานศึกษาเป็ นสังคมแห่งการเรี ยนรู ้
2. มีการระบุความรู้ที่จาเป็ น (Knowledge Mapping) และสามารถกลัน่ กรองความรู ้ที่ได้จากการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา
3. มีการนาความรู้ที่ได้ในข้อที่ 2 มาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ท้ งั ภายในและภายนอกสถานศึกษา และแบ่งปั น
ความรู ้กบั ครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ผ่าน สื่ อเทคโนโลยี สารสนเทศและแหล่งเรี ยนรู ้
ต่างๆ
4. มีการสร้างเครื อข่ายการเรี ยนรู ้ท้ งั ภายในและภายนอกสถานศึกษา มีการเผยแพร่ ความรู ้และนาความรู ้
ไปใช้ประโยชน์ได้
5. มีระบบการจัดการความรู้ ( Knowledge Management : KM ) ที่มีคุณภาพ
เกณฑ์ การประเมินคุณภาพ :
คะแนน
เกณฑ์ การประเมินคุณภาพ
1
สถานศึกษามีการดาเนินการไม่ครบทั้ง 5 ข้อรายการ หรื อ มีมากกว่า 4 ข้อรายการที่มีร่องรอย
หลักฐานปรากฏที่ยงั ขาดความชัดเจน ไม่สามารถตรวจสอบได้
2
สถานศึกษามีการดาเนินการไม่ครบทั้ง 5 ข้อรายการ หรื อ มี 3 ข้อรายการที่มีร่องรอย
หลักฐานปรากฏที่ยงั ขาดความชัดเจน ไม่สามารถตรวจสอบได้
3
สถานศึกษามีการดาเนินการครบทั้ง 5 ข้อรายการ แต่มี 2 ข้อรายการที่มีร่องรอยหลักฐาน
ปรากฏที่ยงั ขาดความชัดเจน ไม่สามารถตรวจสอบได้
4
สถานศึกษามีการดาเนินการครบทั้ง 5 ข้อรายการ แต่มี 1 ข้อรายการที่มีร่องรอยหลักฐาน
ปรากฏที่ยงั ขาดความชัดเจน ไม่สามารถตรวจสอบได้
5
สถานศึกษามีการดาเนินการครบทั้ง 5 ข้อรายการ โดยทุกข้อรายการมีร่องรอยหลักฐาน
ปรากฏชัดเจน สามารถตรวจสอบได้
เกณฑ์ การตัดสิ น ปฏิบตั ิได้ไม่ต่ากว่า 4 คะแนน
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ด้ านอัตลักษณ์ ของสถานศึกษา มี 1 มาตรฐาน 2 ตัวบ่ งชี้
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้ บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้ นทีก่ าหนด
ตัวบ่ งชี้ที่ 14.1 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนบรรลุตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของ
สถานศึกษา (นา้ หนักคะแนน 3)
เกณฑ์ การพิจารณา
1. ผูบ้ ริ หาร ครู บุคลากร ชุมชนและองค์กรภายนอกมีส่วนร่ วมในการกาหนดแผนปฏิบตั ิงานด้าน
ผลผลิตโดยระบุเป้ าหมายและกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับปรัชญา ปณิ ธาน/วิสัยทัศน์ และพันธกิจการดาเนินงาน
ของสถานศึกษาโดยได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่ วมของผูเ้ รี ยน และบุคลากรในการปฏิบตั ิตามกลยุทธ์ดา้ นผลผลิตที่
กาหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และบุคลากรไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ให้ความร่ วมมือในการปฏิบตั ิ
3. มีการประเมินความพึงพอใจด้านผลผลิตของผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องในสถานศึกษา และผูม้ ีส่วน
เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับดีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
4. ผลการดาเนินงานด้านผลผลิตบรรลุตามปรัชญา ปณิ ธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์การ
จัดตั้งสถานศึกษา
5. ผลการดาเนิ นงานด้านผลผลิตเกิดผลกระทบที่ดีต่อสถานศึกษาและเป็ นที่ยอมรับของชุมชน
เกณฑ์ การประเมินคุณภาพ :
คะแนน
เกณฑ์ การประเมินคุณภาพ
0.6
ทั้ง 5 ข้อรายการที่มีร่องรอยหลักฐานปรากฏที่ยงั ขาดความชัดเจน ไม่สามารถตรวจสอบได้
1.20
สถานศึกษามีการดาเนินการไม่ครบทั้ง 5 ข้อรายการ หรื อ มี 3 ข้อรายการที่มีร่องรอย
หลักฐานปรากฏที่ยงั ขาดความชัดเจน ไม่สามารถตรวจสอบได้
1.80
สถานศึกษามีการดาเนินการครบทั้ง 5 ข้อรายการ แต่มี 2 ข้อรายการที่มีร่องรอยหลักฐาน
ปรากฏที่ยงั ขาดความชัดเจน ไม่สามารถตรวจสอบได้
2.40
สถานศึกษามีการดาเนินการครบทั้ง 5 ข้อรายการ แต่มี 1 ข้อรายการที่มีร่องรอยหลักฐาน
ปรากฏที่ยงั ขาดความชัดเจน ไม่สามารถตรวจสอบได้
3.0
สถานศึกษามีการดาเนินการครบทั้ง 5 ข้อรายการ โดยทุกข้อรายการมีร่องรอยหลักฐาน
ปรากฏชัดเจน สามารถตรวจสอบได้
เกณฑ์ การตัดสิ น ปฏิบตั ิได้ไม่ต่ากว่า 2.40 คะแนน
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ตัวบ่ งชี้ที่ 14.2 มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว
ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง (นา้ หนักคะแนน 2)
เกณฑ์ พจิ ารณา :
1. มีแหล่งการเรี ยนรู ้ภายในสถานศึกษาอย่างหลากหลาย มีการจัดทาข้อมูลสารสนเทศ ทาเนียบแหล่ง
เรี ยนรู ้ภายนอกสถานศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. มีแผนการจัดการเรี ยนรู ้ แผนงาน โครงการกิจกรรมที่ใช้และเชื่อมโยงข้อมูลแหล่งเรี ยนรู ้และภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่น
3. มีกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้แหล่งเรี ยนรู ้ภายใน ภายนอกสถานศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น ( 1
คะแนน)
4. มีกิจกรรมพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาและผูเ้ กี่ยวข้องโดยใช้แหล่งเรี ยนรู ้ภายใน ภายนอก
สถานศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. มีการประสานความร่ วมมือการจัดกิจกรรมใช้ประโยชน์จากแหล่งเรี ยนรู ้ท้ งั ภายใน ภายนอก
สถานศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
การประเมินคุณภาพ :
คะแนน
เกณฑ์ การประเมินคุณภาพ
0.20
ทั้ง 5 ข้อรายการที่มีร่องรอยหลักฐานปรากฏที่ยงั ขาดความชัดเจน ไม่สามารถตรวจสอบได้
0.40
สถานศึกษามีการดาเนินการไม่ครบทั้ง 5 ข้อรายการ หรื อ มี 3 ข้อรายการที่มีร่องรอย
หลักฐานปรากฏที่ยงั ขาดความชัดเจน ไม่สามารถตรวจสอบได้
1.20
สถานศึกษามีการดาเนินการครบทั้ง 5 ข้อรายการ แต่มี 2 ข้อรายการที่มีร่องรอยหลักฐาน
ปรากฏที่ยงั ขาดความชัดเจน ไม่สามารถตรวจสอบได้
1.60
สถานศึกษามีการดาเนินการครบทั้ง 5 ข้อรายการ แต่มี 1 ข้อรายการที่มีร่องรอยหลักฐาน
ปรากฏที่ยงั ขาดความชัดเจน ไม่สามารถตรวจสอบได้
2.00
สถานศึกษามีการดาเนินการครบทั้ง 5 ข้อรายการ โดยทุกข้อรายการมีร่องรอยหลักฐาน
ปรากฏชัดเจน สามารถตรวจสอบได้
เกณฑ์ การตัดสิ น ปฏิบตั ิได้ไม่ต่ากว่า 1.60 คะแนน
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มาตรฐานด้ านมาตรการส่ งเสริม มี 1 มาตรฐาน 2 ตัวบ่ งชี้
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้ น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่ งเสริม
สถานศึกษาให้ ยกระดับคุณภาพสู งขึน้
ตัวบ่ งชี้ที่ 15.1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษอย่างน้อย 2 โครงการต่อปี เพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้นตามแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา (นา้ หนักคะแนน 3)
เกณฑ์ พจิ ารณาเชิ งคุณภาพ ดาเนินการตามประเด็นจานวน 5 ข้อ
1. มีการดาเนินการโครงการพิเศษ อย่างน้อย 2 โครงการ ต่อปี การศึกษา
2. มีการดาเนิ นงานเข้าสู่ ระบบตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
3. บรรลุเป้ าหมายตามแผนของโครงการพิเศษไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
4. ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในโครงการพิเศษ
5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์ เกิดแบบอย่างและสร้างคุณค่าต่อสถานศึกษา และ/ หรื อ ชุมชนรอบ
สถานศึกษา
เกณฑ์ การประเมินคุณภาพ :
คะแนน
เกณฑ์ การประเมินคุณภาพ
0.60 ทั้ง 5 ข้อรายการที่มีร่องรอยหลักฐานปรากฏที่ยงั ขาดความชัดเจน ไม่สามารถตรวจสอบได้
1.20 สถานศึกษามีการดาเนินการไม่ครบทั้ง 5 ข้อรายการ หรื อ มี 3 ข้อรายการที่มีร่องรอย
หลักฐานปรากฏที่ยงั ขาดความชัดเจน ไม่สามารถตรวจสอบได้
1.80 สถานศึกษามีการดาเนินการครบทั้ง 5 ข้อรายการ แต่มี 2 ข้อรายการที่มีร่องรอยหลักฐาน
ปรากฏที่ยงั ขาดความชัดเจน ไม่สามารถตรวจสอบได้
2.40 สถานศึกษามีการดาเนินการครบทั้ง 5 ข้อรายการ แต่มี 1 ข้อรายการที่มีร่องรอยหลักฐาน
ปรากฏที่ยงั ขาดความชัดเจน ไม่สามารถตรวจสอบได้
3.00 สถานศึกษามีการดาเนินการครบทั้ง 5 ข้อรายการ โดยทุกข้อรายการมีร่องรอยหลักฐาน
ปรากฏชัดเจน สามารถตรวจสอบได้
เกณฑ์ การตัดสิ น ปฏิบตั ิได้ไม่ต่ากว่า 2.40 คะแนน
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ตัวบ่ งชี้ที่ 15.2 ผลการดาเนินงานบรรลุเป้ าหมาย (นา้ หนักคะแนน 2)
เกณฑ์ พจิ ารณา : พิจารณาจากผลการปรับปรุ งและพัฒนาสถานศึกษาตามแผนการดาเนินงานประจาปี ตาม
มาตรการที่นามาปรับปรุ งและพัฒนา เพื่อมุ่งไปสู่ สถานศึกษาที่มีคุณภาพตามกลุ่มสถานศึกษา
1. การวางแผนงานที่ครอบคลุมภาระงานที่สาคัญ
2. การดาเนิ นการตามแผน ได้แก่ การกาหนดผูร้ ับผิดชอบ การมีส่วนร่ วมจากบุคลากรและผูเ้ กี่ยวข้อง
3. การกากับติดตาม ให้งานบรรลุเป้ าหมายที่กาหนดไว้
4. การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
5. การใช้ผลประเมินเพื่อการพัฒนางาน
เกณฑ์ การประเมินคุณภาพ :
คะแนน
เกณฑ์ การประเมินคุณภาพ
0.20 ทั้ง 5 ข้อรายการที่มีร่องรอยหลักฐานปรากฏที่ยงั ขาดความชัดเจน ไม่สามารถตรวจสอบได้
0.40 สถานศึกษามีการดาเนินการไม่ครบทั้ง 5 ข้อรายการ หรื อ มี 3 ข้อรายการที่มีร่องรอย
หลักฐานปรากฏที่ยงั ขาดความชัดเจน ไม่สามารถตรวจสอบได้
1.20 สถานศึกษามีการดาเนินการครบทั้ง 5 ข้อรายการ แต่มี 2 ข้อรายการที่มีร่องรอยหลักฐาน
ปรากฏที่ยงั ขาดความชัดเจน ไม่สามารถตรวจสอบได้
1.60 สถานศึกษามีการดาเนินการครบทั้ง 5 ข้อรายการ แต่มี 1 ข้อรายการที่มีร่องรอยหลักฐาน
ปรากฏที่ยงั ขาดความชัดเจน ไม่สามารถตรวจสอบได้
2.00 สถานศึกษามีการดาเนินการครบทั้ง 5 ข้อรายการ โดยทุกข้อรายการมีร่องรอยหลักฐาน
ปรากฏชัดเจน สามารถตรวจสอบได้
เกณฑ์ การตัดสิ น ปฏิบตั ิได้ไม่ต่ากว่า 1.60 คะแนน

