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คู่มือการประเมินคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศกึษา ๒๕๖๑ โรงเรยีนมัญจาศึกษา ๑ 

 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
โรงเรียนมัญจาศึกษา 

------------------------------------------------- 
 

โรงเรียนมัญจาศึกษาประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๖๑  มี
จ านวน ๓ มาตรฐาน  ได้แก่ 
 มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
   ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   ๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี้ 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
 ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ๑)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
   ๑.๑) มีความสามารถในการอ่าน และการเขียนสื่อสารภาษาไทย 
   ๑.๒) มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
   ๑.๓) มีความสามารถในการคิดค านวณ 
  ๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
  ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
  ๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  ๖)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 ๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
  ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  ๔)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ๒.๑  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 ๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 ๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
        และทุกกลุ่มเป้าหมาย 



คู่มือการประเมินคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศกึษา ๒๕๖๑ โรงเรยีนมัญจาศึกษา ๒ 

 
 ๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 ๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 ๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ 

       ในการด าเนินชีวิต 
 ๓.๒  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 ๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 ๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการประเมินคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศกึษา ๒๕๖๑ โรงเรยีนมัญจาศึกษา ๓ 

 

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 

 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรยีน 
ประเด็นพิจารณา 
 ๑.๑  ผลสมัฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ๑.๑.๑  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
   ๑.๑.๑.๑ มีความสามารถในการอ่าน และการเขียนสื่อสารภาษาไทย 
   ๑.๑.๑.๒ มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
   ๑.๑.๑.๓ มีความสามารถในการคิดค านวณ 
  ๑.๑.๒ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
          ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
  ๑.๑.๓  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  ๑.๑.๔  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  ๑.๑.๕  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  ๑.๑.๖  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 ๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ๑.๒.๑  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
  ๑.๒.๒  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  ๑.๒.๓  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  ๑.๒.๔  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรยีน 
 
ค าอธิบาย   

ผลการเรียนรู้ที่เป็นคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ประกอบด้วยความสามารถใน 
การอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ การคิดประเภทต่างๆ การสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร การมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่อ
วิชาชีพ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ที่เป็นค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทยการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย รวมทั้งสุขภาวะทางร่างกาย
และจิตสังคม 
 
 
 



คู่มือการประเมินคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศกึษา ๒๕๖๑ โรงเรยีนมัญจาศึกษา ๔ 

 
ประเด็นพิจารณา ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
         ๑.๑.๑  มีความสามารถในการอา่น การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
ค าอธิบาย   

ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด
ในแต่ละระดับชั้น  
ประเด็นพิจารณา    ๑.๑.๑.๑   มีความสามารถในการอ่าน และการเขียนสื่อสารภาษาไทย 
ค าอธิบาย  ผู้เรียนสามารถอ่านและเขียนได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์การอ่านและเขียนสื่อสาร       
ได้อย่างเหมาะสมตามระดับชั้น 
วิธีการรวบรวมข้อมูล  

๑. สังเกตพฤติกรรมต่างๆ ของนักเรียน   
๒. การตรวจผลงานนักเรียน เช่น บันทึกการอ่าน ผลงาน/ชิ้นงานที่เกิดจากการอ่าน 
๓. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลเชิงประจักษ์ ที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ด้าน

การอ่าน การเขียนสื่อสารภาษาไทย 
แหล่งข้อมูล  ๑. แบบสรุปผลการประเมินความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียน 
  ๒. ผลสัมฤทธิ์รายวิชาภาษาไทย 

๓. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
๔. กิจกรรมที่ส่งเสริมเพ่ือพัฒนาการอ่านและการเขียน 
๕. บันทึกการอ่าน ผลงาน/ชิ้นงานจากการอ่าน การเขียน 
๖. นักเรียน 

ประเด็นการตรวจสอบ  
๑. ความสามารถในการอ่านตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนดในแต่ละระดับชั้น 
๒. ความสามารถในการเขียนสื่อสารตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดในแต่ละระดับชั้น 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ คุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ ยอดเยี่ยม นักเรียนร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป มีความสามารถในการอ่าน และเขียนสื่อสาร
ภาษาไทยได้เหมาะสมตามระดับชั้นในระดับดี 

๔ ดีเลิศ นักเรียนร้อยละ ๘๐-๘๙.๙๙ มีความสามารถในการอ่าน และเขียนสื่อสาร
ภาษาไทยได้เหมาะสมตามระดับชั้นในระดับดี 

๓ ดี นักเรียนร้อยละ ๗๐-๗๙.๙๙ มีความสามารถในการอ่าน และเขียนสื่อสาร
ภาษาไทยได้เหมาะสมตามระดับชั้นในระดับดี 

๒ ปานกลาง นักเรียนร้อยละ ๖๐-๖๙.๙๙ มีความสามารถในการอ่าน และเขียนสื่อสาร
ภาษาไทยได้เหมาะสมตามระดับชั้นในระดับดี 

๑ ก าลังพัฒนา นักเรียนต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ มีความสามารถในการอ่าน และเขียนสื่อสาร
ภาษาไทยได้เหมาะสมตามระดับชั้นในระดับดี 



คู่มือการประเมินคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศกึษา ๒๕๖๑ โรงเรยีนมัญจาศึกษา ๕ 

 
ประเด็นพิจารณา ๑.๑.๑.๒  ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
คำอธิบาย  ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เหมาะสมตามระดับชั้น 
วิธีการรวบรวมข้อมูล  

๑. สังเกตพฤติกรรมต่างๆ ของนักเรียน   
๒. การตรวจผลงานนักเรียน  
๓. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลเชิงประจักษ์ ที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ด้าน

การสื่อสารภาษาอังกฤษ 
แหล่งข้อมูล  ๑. แบบสรุปผลการประเมินความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียน 
  ๒. ผลสัมฤทธิ์รายวิชาภาษาอังกฤษ 

๓. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  
๔. นักเรียน 

ประเด็นการตรวจสอบ  
๑. ผู้เรียนมีความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษตามระดับชั้น 
๒. ผู้เรียนมีความสามารถในการพูดสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษตามระดับชั้น 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ คุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ ยอดเยี่ยม นักเรียนร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป มีความสามารถในการฟัง และการพูดสื่อสาร
ภาษาอังกฤษได้เหมาะสมตามระดับชั้นในระดับดี 

๔ ดีเลิศ นักเรียนร้อยละ ๘๐-๘๙.๙๙ มีความสามารถในการฟัง และการพูดสื่อสาร
ภาษาอังกฤษได้เหมาะสมตามระดับชั้นในระดับดี 

๓ ดี นักเรียนร้อยละ ๗๐-๗๙.๙๙ มีความสามารถในการฟัง และการพูดสื่อสาร
ภาษาอังกฤษได้เหมาะสมตามระดับชั้นในระดับดี 

๒ ปานกลาง นักเรียนร้อยละ ๖๐-๖๙.๙๙ มีความสามารถในการฟัง และการพูดสื่อสาร
ภาษาอังกฤษได้เหมาะสมตามระดับชั้นในระดับดี 

๑ ก าลังพัฒนา นักเรียนต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ มีความสามารถในการฟัง และการพูดสื่อสาร
ภาษาอังกฤษได้เหมาะสมตามระดับชั้นในระดับดี 

 

 
ประเด็นพิจารณา ๑.๑.๑.๓  ความสามารถในการคิดคำนวณ 
ค าอธิบาย  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดค านวณเหมาะสมตามระดับชั้น 
วิธีการรวบรวมข้อมูล  

๑. สังเกตพฤติกรรมต่างๆ ของนักเรียน   
๒. การตรวจผลงานนักเรียน  



คู่มือการประเมินคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศกึษา ๒๕๖๑ โรงเรยีนมัญจาศึกษา ๖ 

 
๓. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลเชิงประจักษ์ ที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ด้าน

การคิดค านวณ 
แหล่งข้อมูล  ๑. แบบสรุปผลการประเมินความสามารถในการคิดค านวณของนักเรียน 

๒. ผลสัมฤทธิ์รายวิชาคณิตศาสตร์ 
๓. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
๔. โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 
๕. นักเรียน 

ประเด็นการตรวจสอบ   
ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดค านวณตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดในแต่ละระดับชั้น 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ คุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ ยอดเยี่ยม นักเรียนร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป มีความสามารถในการคิดค านวณได้เหมาะสมตาม
ระดับชั้นในระดับดี 

๔ ดีเลิศ นักเรียนร้อยละ ๘๐-๘๙.๙๙ มีความสามารถในการคิดค านวณได้เหมาะสมตาม
ระดับชั้นในระดับดี 

๓ ดี นักเรียนร้อยละ ๗๐-๗๙.๙๙ มีความสามารถในการคิดค านวณได้เหมาะสมตาม
ระดับชั้นในระดับดี 

๒ ปานกลาง นักเรียนร้อยละ ๖๐-๖๙.๙๙ มีความสามารถในการคิดค านวณได้เหมาะสมตาม
ระดับชั้นในระดับดี 

๑ ก าลังพัฒนา นักเรียนต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ มีความสามารถในการคิดค านวณได้เหมาะสมตาม
ระดับชั้นในระดับดี 

 
ประเด็นพิจารณา    ๑.๑.๒  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยา่งมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
ค าอธิบาย    ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ 
โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 
วิธีการรวบรวมข้อมูล  

๑. สังเกตพฤติกรรมต่างๆ ของนักเรียน   
๒. การตรวจผลงานนักเรียน เช่น โครงงาน/ชิ้นงาน 
๓. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลเชิงประจักษ์ ที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ด้าน

การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา ได้แก่ กิจกรรมค่าย กิจกรรมการประกวดโครงงานและผลงานนักเรียนรายวิชา
การศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS)  



คู่มือการประเมินคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศกึษา ๒๕๖๑ โรงเรยีนมัญจาศึกษา ๗ 

 
แหล่งข้อมูล  ๑. แบบสรุปผลการประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ  

    อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา ของนักเรียน 
๒. แบบสรุปผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
๓. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
๔. โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 
๕. กิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถด้านการคิดคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา ได้แก่ กิจกรรมค่าย กิจกรรมการประกวด
โครงงานและผลงานนักเรียนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS) 

๖. นักเรียน 
ประเด็นการตรวจสอบ  

๑. มีการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสม 
๒. มีการแก้ปัญหาและน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ คุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ ยอดเยี่ยม นักเรียนร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก้ปัญหาและน าไปประยุกต์ใช้
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เหมาะสมในระดับดี 

๔ ดีเลิศ นักเรียนร้อยละ ๘๐-๘๙.๙๙ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก้ปัญหาและน าไปประยุกต์ใช้
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เหมาะสมในระดับดี 

๓ ดี นักเรียนร้อยละ ๗๐-๗๙.๙๙ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก้ปัญหาและน าไปประยุกต์ใช้
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เหมาะสมในระดับดี 

๒ ปานกลาง นักเรียนร้อยละ ๖๐-๖๙.๙๙ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก้ปัญหาและน าไปประยุกต์ใช้
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เหมาะสมในระดับดี 

๑ ก าลังพัฒนา นักเรียนต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก้ปัญหาและน าไปประยุกต์ใช้
ในสถานการณ์ตา่ง ๆ ได้เหมาะสมในระดับดี 

 
 
 
 



คู่มือการประเมินคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศกึษา ๒๕๖๑ โรงเรยีนมัญจาศึกษา ๘ 

 
ประเด็นพิจารณา    ๑.๑.๓  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
ค าอธิบาย    ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตัวเองและการท างานเป็นทีม เชื่อมโยง
องค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อาจเป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน 
ชิ้นงาน ผลผลิต 
วิธีการรวบรวมข้อมูล  

๑. สังเกตพฤติกรรมต่างๆ ของนักเรียน   
๒. การตรวจผลงานนักเรียน เช่น โครงงาน/ชิ้นงาน 
๓. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลเชิงประจักษ์ ที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ด้าน

การสร้างนวัตกรรม เช่น  กิจกรรมการประกวดโครงงานและผลงานนักเรียนรายวิชา
การศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS) 

แหล่งข้อมูล  ๑. แบบสรุปผลการประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
  ๒. ผลสัมฤทธิ์รายวิชา IS๑ , IS๒ , IS๓ 

๓. กิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ได้แก่ กิจกรรมการประกวด
โครงงานและผลงานนักเรียน 

๔. รางวัลผลงานดีเด่นด้านการสร้างนวัตกรรม 
๕. นักเรียน 

ประเด็นการตรวจสอบ  
๑. มีการรวบรวมความรู้ทั้งด้วยตนเองและการท างานเป็นทีม 
๒. มีการเชื่อมโยงความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อาจเป็นแนวความคิด 

โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต 
ระดับคุณภาพ 
ระดับ คุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ ยอดเยี่ยม นักเรียนร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ท้ังด้วย
ตัวเองและการท างานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ใน
การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อาจเป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน 
ผลผลิต ได้ในระดับดี 

๔ ดีเลิศ นักเรยีนร้อยละ ๘๐-๘๙.๙๙ มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ท้ังด้วย
ตัวเองและการท างานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ใน
การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อาจเป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน 
ผลผลิต ได้ในระดับดี 

๓ ดี นักเรียนร้อยละ ๗๐-๗๙.๙๙ มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ท้ังด้วย
ตัวเองและการท างานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ใน
การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อาจเป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน 
ผลผลิต ได้ในระดับดี 



คู่มือการประเมินคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศกึษา ๒๕๖๑ โรงเรยีนมัญจาศึกษา ๙ 

 
ระดับ คุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๒ ปานกลาง นักเรียนร้อยละ ๖๐-๖๙.๙๙ มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ท้ังด้วย
ตัวเองและการท างานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ใน
การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อาจเป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน 
ผลผลิต ได้ในระดับดี 

๑ ก าลังพัฒนา นักเรียนต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ท้ังด้วย
ตัวเองและการท างานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ใน
การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อาจเป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน 
ผลผลิต ได้ในระดับดี 

 
ประเด็นพิจารณา    ๑.๑.๔  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ค าอธิบาย    ผู้เรียนมีความสามารถในใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง สร้างสรรค์ 
มีคุณธรรมและน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
วิธีการรวบรวมข้อมูล  

๑.   สังเกตพฤติกรรมต่างๆ ของนักเรียน   
๒.   การตรวจผลงานนักเรียน เช่น โครงงาน/ชิ้นงาน 
๓.   การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลเชิงประจักษ์ ที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ด้าน

การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เช่น  บันทึกการใช้คอมพิวเตอร์ 
อินเทอร์เน็ต  รายงานโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยี 

แหล่งข้อมูล  ๑.  แบบสรุปผลการประเมินความสามารถในการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  ๒.  ผลสัมฤทธิ์รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ 

๓.  โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์    
     และเทคโนโลยี / กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ ICT 
๔.  รางวัลผลงานดีเด่นด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕.  นักเรียน 

ประเด็นการตรวจสอบ  
๑.   มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง สร้างสรรค์ มีคุณธรรมและน าไปใช้

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
๒.   มีความสามารถในการสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายได้อย่างถูกต้อง สร้างสรรค์มีคุณธรรมและ

น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 
 
 
 



คู่มือการประเมินคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศกึษา ๒๕๖๑ โรงเรยีนมัญจาศึกษา ๑๐ 

 
ระดับคุณภาพ 
ระดับ คุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ ยอดเยี่ยม นักเรียนร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป มีความสามารถในใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารได้อย่างถูกต้อง สร้างสรรค์ มีคุณธรรมและน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ได้ในระดับดี 

๔ ดีเลิศ นักเรียนร้อยละ ๘๐-๘๙.๙๙ มีความสามารถในใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารได้อย่างถูกต้อง สร้างสรรค์ มีคุณธรรมและน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ได้ในระดับดี 

๓ ดี นักเรียนร้อยละ ๗๐-๗๙.๙๙ มีความสามารถในใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารได้อย่างถูกต้อง สร้างสรรค์ มีคุณธรรมและน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ได้ในระดับดี 

๒ ปานกลาง นักเรียนร้อยละ ๖๐-๖๙.๙๙ มีความสามารถในใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารได้อย่างถูกต้อง สร้างสรรค์ มีคุณธรรมและน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ได้ในระดับดี 

๑ ก าลังพัฒนา นักเรียนต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ มีความสามารถในใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารได้อย่างถูกต้อง สร้างสรรค์ มีคุณธรรมและน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ได้ในระดับดี 

 

ประเด็นพิจารณา    ๑.๑.๕  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ค าอธิบาย    ผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมใน
ด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่างๆ รวมทั้งมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ หรือผล
การทดสอบอ่ืนๆ 
วิธีการรวบรวมข้อมูล  

๑.   สังเกตพฤติกรรมต่างๆ ของนักเรียน   
๒.   การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลเชิงประจักษ์ ที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา เช่น  สรุปผลการเรียนของนักเรียนประจ าภาค
เรียน  ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ผลการทดสอบอ่ืนๆ 

แหล่งข้อมูล  ๑.  แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนประจ าภาคเรียน  
  ๒.  ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 

๓.  โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๔.  นักเรียน 

ประเด็นการตรวจสอบ  
๑.   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับโรงเรียนทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ในทุกระดับชั้น 
๒.   ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) ของนักเรียน 



คู่มือการประเมินคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศกึษา ๒๕๖๑ โรงเรยีนมัญจาศึกษา ๑๑ 

 
ระดับคุณภาพ 
ระดับ คุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ ยอดเยี่ยม - นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวมผ่านเกณฑ์ระดับดี
ตามท่ีโรงเรียนก าหนด 
- ผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมของนักเรียนมีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมในปี
การศึกษาก่อน 
-  ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) มี
พัฒนาการสูงขึ้นและเป็นไปตามเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด หรือสูงกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ ทุกวิชา 

๔ ดีเลิศ - นักเรียนร้อยละ ๘๐-๘๙.๙๙ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวมผ่านเกณฑ์
ระดับดีตามที่โรงเรียนก าหนด 
- ผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมของนักเรียนมีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมในปี
การศึกษาก่อน 
- ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) มี
พัฒนาการสูงขึ้นและเป็นไปตามเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด หรือสูงกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ มากกว่า ๒ รายวิชา 

๓ ดี - นักเรียนร้อยละ ๗๐-๗๙.๙๙ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวมผ่านเกณฑ์
ระดับดีตามที่โรงเรียนก าหนด 
- ผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมของนักเรียนมีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมในปี
การศึกษาก่อน 
- ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) มี
พัฒนาการสูงขึ้นเป็นไปตามเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด หรือสูงกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ ๒ รายวิชา 

๒ ปานกลาง - นักเรียนร้อยละ ๖๐-๖๙.๙๙ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวมผ่านเกณฑ์
ระดับดีตามที่โรงเรียนก าหนด 
- ผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมของนักเรียนมีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมในปี
การศึกษาก่อน 
- ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) มี
พัฒนาการสูงขึ้นเป็นไปตามเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด หรือสูงกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ ๑ รายวิชา 

๑ ก าลังพัฒนา - นักเรียนต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวมผ่านเกณฑ์
ระดับดีตามที่โรงเรียนก าหนด 
- ผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมของนักเรียนไม่มีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมในปี
การศึกษาก่อน  



คู่มือการประเมินคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศกึษา ๒๕๖๑ โรงเรยีนมัญจาศึกษา ๑๒ 

 
ระดับ คุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

- ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) ไมมี่
พัฒนาการ หรือต่ ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทุกรายวิชา 

 
ประเด็นพิจารณา    ๑.๑.๖  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
ค าอธิบาย    ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการ เจตคติท่ีดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่
สูงขึ้น การท างานหรืองานอาชีพ 
วิธีการรวบรวมข้อมูล  

๑.   สัมภาษณ์/สอบถาม ความต้องการในการศึกษาต่อของนักเรียน   
๒.   การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลเชิงประจักษ์ ที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ของ

การมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  เช่น  รายงานผลการศึกษาต่อ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖  แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน  รายงานกิจกรรม
แนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ(อ้ายมีแนวสิบอก) 

แหล่งข้อมูล  ๑.  ผลการติดตามการศึกษาต่อและอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖  
  ๒.  แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน 

๓.  โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ 
๔.  นักเรียน 

ประเด็นการตรวจสอบ  
๑.   นักเรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ พร้อมที่จะศึกษาต่อ ในระดับชั้นที่สูงขึ้น การ

ท างานหรืองานอาชีพ 
๒.   นักเรียนมีเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น การท างานหรืองานอาชีพ 

ระดับคุณภาพ 
ระดบั คุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ ยอดเยี่ยม นักเรียนร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ เจตคติที่ดี
พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น การท างานหรืองานอาชีพ ในระดับดี 

๔ ดีเลิศ นักเรียนร้อยละ ๘๐-๘๙.๙๙ มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ เจตคติที่ดี
พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น การท างานหรืองานอาชีพ ในระดับดี 

๓ ดี นักเรียนร้อยละ ๗๐-๗๙.๙๙ มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ เจตคติที่ดี
พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น การท างานหรืองานอาชีพ ในระดับดี 

๒ ปานกลาง นักเรียนร้อยละ ๖๐-๖๙.๙๙ มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ เจตคติที่ดี
พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น การท างานหรืองานอาชีพ ในระดับดี 

๑ ก าลังพัฒนา นักเรียนต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ เจตคติที่ดี
พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น การท างานหรืองานอาชีพ ในระดับดี 

 



คู่มือการประเมินคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศกึษา ๒๕๖๑ โรงเรยีนมัญจาศึกษา ๑๓ 

 
ประเด็นพิจารณา ๑.๒ คุณลกัษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณา    ๑.๒.๑   มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
ค าอธิบาย   

ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยม และจิตส านึก ตามท่ี
สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม คือ คุณลักษณะตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษา และอัตลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียนมัญจาศึกษา 
วิธีการรวบรวมข้อมูล  

๑. สังเกตพฤติกรรมต่างๆ ของนักเรียน   
๒. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลเชิงประจักษ์ ทีส่ะท้อนคุณลักษณะและ

ค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด เช่น สรุปการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรสถานศึกษา รายงานโครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์  รายงานโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  รายงานโครงการส่งเสริม
คุณภาพการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  แผนการจัดการเรียนรู้
ของครู โล่ รางวัล เกียรติบัตร 

แหล่งข้อมูล  ๑. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  ๒. โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

๓. โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
๔. โครงการส่งเสริมคุณภาพการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๕. แผนการจัดการเรียนรู้ 
๖. รางวัลผลงานดีเด่นที่แสดงถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน และการแสดงออก

ถึงความเป็นอัตลักษณ์ของนักเรียน คือ ขยัน คิดสร้างสรรค์ บริการสังคม 
๔. นักเรียน 

ประเด็นการตรวจสอบ  
๑. มีคุณลักษณะตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษา ก าหนด คือ รักชาติ 

ศาสน์ กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน  
รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ 

๒. มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียนมัญจาศึกษา คือ ขยัน  คิดสร้างสรรค์  
บริการสังคม  

ระดับคุณภาพ 
ระดับ คุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ ยอดเยี่ยม นักเรียนร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพใน
กฎกติกา มีค่านิยม และจิตส านึก ตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม คือ คุณลักษณะตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา และอัตลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียนมัญจาศึกษา ใน



คู่มือการประเมินคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศกึษา ๒๕๖๑ โรงเรยีนมัญจาศึกษา ๑๔ 

 
ระดับ คุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

ระดับดี 
๔ ดีเลิศ นักเรียนร้อยละ ๘๐-๘๙.๙๙ มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพใน

กฎกติกา มีค่านิยม และจิตส านึก ตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม คือ คุณลักษณะตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา และอัตลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียนมัญจาศึกษา ใน
ระดับดี 

๓ ดี นักเรียนร้อยละ ๗๐-๗๙.๙๙ มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพใน
กฎกติกา มีคา่นิยม และจิตส านึก ตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม คือ คุณลักษณะตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา และอัตลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียนมัญจาศึกษา ใน
ระดับดี 

๒ ปานกลาง นักเรียนร้อยละ ๖๐-๖๙.๙๙ มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพใน
กฎกติกา มีค่านิยม และจิตส านึก ตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม คือ คุณลักษณะตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา และอัตลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียนมัญจาศึกษา ใน
ระดับดี 

๑ ก าลังพัฒนา นักเรียนต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพใน
กฎกติกา มีค่านิยม และจิตส านึก ตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม คือ คุณลักษณะตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา และอัตลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียนมัญจาศึกษา ใน
ระดับดี 

 
ประเด็นพิจารณา    ๑.๒.๒   มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
ค าอธิบาย   

ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย 
วิธีการรวบรวมข้อมูล  

๑. สังเกตพฤติกรรมต่างๆ ของนักเรียน   
๒. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลเชิงประจักษ์ ที่สะท้อนคุณลักษณะถึง

ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย เช่น สรุปการประเมินคุณลักษณะความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย  รายงานโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ  รายงานโครงการกิจกรรมวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  และการ
ร่วมงานประเพณีในชุมชน รางวัลผลงานดีเด่น แผนการจัดการเรียนรู้ 



คู่มือการประเมินคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศกึษา ๒๕๖๑ โรงเรยีนมัญจาศึกษา ๑๕ 

 
แหล่งข้อมูล  ๑. รายงานโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
  ๒. รายงานการร่วมกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย 

๓. โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
๔. รายงานโครงการกิจกรรมวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์   
๕. แผนการจัดการเรียนรู้ 
๖. รางวัลผลงานดีเด่นที่แสดงถึงความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย 
๗. นักเรียน 

ประเด็นการตรวจสอบ  
๑. มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย  
๒. มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณ ีและภูมิปัญญาไทย 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ คุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ ยอดเยี่ยม นักเรียนร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย 
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทยในระดับดี 

๔ ดีเลิศ นักเรียนร้อยละ ๘๐-๘๙.๙๙ มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็น
ไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทยในระดับดี 

๓ ดี นักเรียนร้อยละ ๗๐-๗๙.๙๙ มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็น
ไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทยในระดับดี 

๒ ปานกลาง นักเรียนร้อยละ ๖๐-๖๙.๙๙ มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็น
ไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทยในระดับดี 

๑ ก าลังพัฒนา นักเรียนต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็น
ไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทยในระดับดี 

 
ประเด็นพิจารณา    ๑.๒.๓   ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
ค าอธิบาย   

ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา
วัฒนธรรม ประเพณี  
วิธีการรวบรวมข้อมูล  

๑. สังเกตพฤติกรรมต่างๆ ของนักเรียน  
๒. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลเชิงประจักษ์ ที่สะท้อนคุณลักษณะถึง

การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย เช่น รายงานโครงการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  รายงาน
กิจกรรมวันอาเซียน  รายงานค่ายภาษาอังกฤษภาษาจีน  กิจกรรมสภานักเรียนและการ
ส่งเสริมประชาธิปไตย กิจกรรม To be number ๑ แผนการจัดการเรียนรู้   



คู่มือการประเมินคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศกึษา ๒๕๖๑ โรงเรยีนมัญจาศึกษา ๑๖ 

 
แหล่งข้อมูล  ๑. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

    และกิจกรรมวันอาเซียน   
  ๒. โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

๓. กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษภาษาจีน   
๔. กิจกรรมสภานักเรียนและการส่งเสริมประชาธิปไตย  กิจกรรม To be number ๑ 
๕. แผนการจัดการเรียนรู้ 
๖. นักเรียน 

ประเด็นการตรวจสอบ  
๑. ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติศาสนา ภาษา วัฒนธรรม 

ประเพณี ด้วยความเข้าใจ 
๒. อยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุขบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติศาสนา 

ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี 
ระดับคุณภาพ 
ระดับ คุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ ยอดเยี่ยม นักเรียนร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป ยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่าง
บุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี ในระดับดี 

๔ ดีเลิศ นักเรียนร้อยละ ๘๐-๘๙.๙๙ ยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่าง
บุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี ในระดับดี 

๓ ดี นักเรียนร้อยละ ๗๐-๗๙.๙๙ ยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่าง
บุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี ในระดับดี 

๒ ปานกลาง นักเรียนร้อยละ ๖๐-๖๙.๙๙ ยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่าง
บุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี ในระดับดี 

๑ ก าลังพัฒนา นักเรียนต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ ยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่าง
บุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี ในระดับดี 

 
ประเด็นพิจารณา    ๑.๒.๔   มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
ค าอธิบาย   

ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละ
ช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน 
วิธีการรวบรวมข้อมูล  

๑. สังเกต/สอบถาม พฤติกรรมการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิตของนักเรียน  
๒. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลเชิงประจักษ์ ที่สะท้อนคุณลักษณะถึง

การมสีุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม เช่น รายงานการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ของนักเรียน  รายงานโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน  รายงานโครงการพัฒนาคุณภาพ



คู่มือการประเมินคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศกึษา ๒๕๖๑ โรงเรยีนมัญจาศึกษา ๑๗ 

 
ผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  รายงานโครงการส่งเสริมสุขภาวะ
นักเรียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จิตอาสา   

แหล่งข้อมูล  ๑. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
  ๒. โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน   

๓. โครงการส่งเสริมสุขภาวะนักเรียน 
๔. กิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียน   
๕. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จิตอาสา 
๖. นักเรียน 

ประเด็นการตรวจสอบ  
๑. มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ และมีสมรรถภาพทางกายตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 
๒. มีพัฒนาการทางร่างกาย และการเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน 
๓. เห็นคุณค่าในตนเอง  มีความม่ันใจ  กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
๔. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีให้เกียรติผู้อื่น และอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ คุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ ยอดเยี่ยม นักเรียนร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป มีสมรรถภาพทางกาย มีพัฒนาการทางร่างกาย และ
การเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน เห็นคุณค่าในตนเอง  มีความม่ันใจ  กล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม และอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข ในระดับดี 

๔ ดีเลิศ นักเรียนร้อยละ ๘๐-๘๙.๙๙ มีสมรรถภาพทางกาย มีพัฒนาการทางร่างกาย 
และการเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน เห็นคุณค่าในตนเอง  มีความมั่นใจ  
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม และอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข ในระดับดี 

๓ ดี นักเรียนร้อยละ ๗๐-๗๙.๙๙ มีสมรรถภาพทางกาย มีพัฒนาการทางร่างกาย 
และการเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน เห็นคุณค่าในตนเอง  มีความมั่นใจ  
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม และอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข ในระดับดี 

๒ ปานกลาง นักเรียนร้อยละ ๖๐-๖๙.๙๙ มีสมรรถภาพทางกาย มีพัฒนาการทางร่างกาย 
และการเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน เห็นคุณค่าในตนเอง  มีความมั่นใจ  
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม และอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข ในระดับดี 

๑ ก าลังพัฒนา นักเรียนต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ มีสมรรถภาพทางกาย มีพัฒนาการทางร่างกาย และ
การเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน เห็นคุณค่าในตนเอง  มีความม่ันใจ  กล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม และอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข ในระดับดี 

 
 
 



คู่มือการประเมินคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศกึษา ๒๕๖๑ โรงเรยีนมัญจาศึกษา ๑๘ 

 

การให้ระดับคุณภาพ มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ 

ระดับ คุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
๕ ยอดเยี่ยม นักเรียนร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ และคุณลักษณะ    

อันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ในระดับดี 
๔ ดีเลิศ นักเรียนร้อยละ ๘๐-๘๙.๙๙ มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ และคุณลักษณะ  

อันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ในระดับดี 
๓ ดี นักเรียนร้อยละ ๗๐-๗๙.๙๙ มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ และคุณลักษณะ   

อันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ในระดับดี 
๒ ปานกลาง นักเรียนร้อยละ ๖๐-๖๙.๙๙ มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ และคุณลักษณะ    

อันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ในระดับดี 
๑ ก าลังพัฒนา นักเรียนต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ และคุณลักษณะ       

อันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ในระดับดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการประเมินคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศกึษา ๒๕๖๑ โรงเรยีนมัญจาศึกษา ๑๙ 

 
 

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นพิจารณา 
 ๒.๑  มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 ๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 ๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
        และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 ๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 ๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 ๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 
ค าอธิบาย   

เป็นการจัดระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และ
พันธกิจอย่างชัดเจน สามารถด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
ในทุกกลุ่มเป้าหมาย จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ 
รวมทั้งการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการประเมินคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศกึษา ๒๕๖๑ โรงเรยีนมัญจาศึกษา ๒๐ 

 
ประเด็นพิจารณา    ๒.๑  มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
ค าอธิบาย     

สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์ และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและ
ของต้นสังกัดรวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
วิธีการรวบรวมข้อมูล  

๑.  สอบถาม/สัมภาษณ์  คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน 
๒.  การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลเชิงประจักษ์ ได้แก่ แผนพัฒนาคุณภาพ

สถานศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปี  รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  
รายการประชุมครู รายงานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน   

แหล่งข้อมูล  ๑. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
๒. แผนปฏิบัติการประจ าปี   
๓. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
๔. รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  ประชุมครู  ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
๕. คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน 

ประเด็นการตรวจสอบ  
๑.  มีการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา และวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ที่

ส่งผลต่อการพัฒนาของสถานศึกษา 
๒.  มีการก าหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ

สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน  ท้องถิ่น แผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาล
และของต้นสังกัด ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

๓. ครู บุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย และวิสัยทัศน์ 
ระดับคุณภาพ 
ระดับ คุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ ยอดเยี่ยม -  สถานศึกษาการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส อุปสรรค ที่ส่งผลต่อการพัฒนาของสถานศึกษา  
-  ก าหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์ และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน และเป็นไปได้
ในทางปฏิบัติ สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน 
ท้องถิ่น แผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม โดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากร และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

๔ ดีเลิศ -  สถานศึกษาการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส อุปสรรค ที่ส่งผลต่อการพัฒนาของสถานศึกษา  
-  ก าหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์ และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบท



คู่มือการประเมินคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศกึษา ๒๕๖๑ โรงเรยีนมัญจาศึกษา ๒๑ 

 
ระดับ คุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

ของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น แผนการศึกษาชาติ นโยบาย
ของรัฐบาลและของต้นสังกัด ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยการมีส่วน
ร่วมของครู บุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

๓ ดี -  สถานศึกษาการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส อุปสรรค ที่ส่งผลต่อการพัฒนาของสถานศึกษา  
-  ก าหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น แผนการศึกษาชาติ นโยบายของ
รัฐบาลและของต้นสังกัด ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยการมีส่วนร่วม
ของครู บุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

๒ ปานกลาง -  สถานศึกษาการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส อุปสรรค ทีส่่งผลต่อการพัฒนาของสถานศึกษา  
-  ก าหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา  

๑ ก าลังพัฒนา -  สถานศึกษาไม่มีการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส อุปสรรค ที่ส่งผลต่อการพัฒนาของสถานศึกษา  
-  ไมม่ีการก าหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ  

 
ประเด็นพิจารณา    ๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ค าอธิบาย     

สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบทั้งในส่วนการวางแผน 
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การน าแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบ 
ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบ 
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง  
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
วิธีการรวบรวมข้อมูล  

๑.  สอบถาม/สัมภาษณ์  ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๒.   การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลเชิงประจักษ์ ได้แก่ แผนพัฒนาคุณภาพ

สถานศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปี  รายละเอียดโครงการ  ค าสั่งปฏิบัติงานต่างๆ 
คู่มือการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รายงานการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา รายงานการประชุมครู รายงานการประชุมกลุ่มสาระการ
เรียนรู้  การนิเทศติดตาม/ปฏิทินการปฏิบัติงาน รายงานการนิเทศการสอน  รายงานผล
การประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) รายงานวิธีปฏิบตัิที่เป็นเลิศการบริหารงาน
เชิงระบบแบบร่วมแรงร่วมใจ (MC Model)      



คู่มือการประเมินคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศกึษา ๒๕๖๑ โรงเรยีนมัญจาศึกษา ๒๒ 

 
แหล่งข้อมูล  ๑. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

๒. แผนปฏิบัติการประจ าปี   
๓. ค าสั่งปฏิบัติงานต่างๆ/คู่มือการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๔.รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประชุมครู  ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้   
๕. การนิเทศติดตาม/ปฏิทินการปฏิบัติงาน รายงานการนิเทศการสอน 
๖. รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  
๗. รายงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศการบริหารงานเชิงระบบแบบร่วมแรงร่วมใจ (MC Model) 
๘. การนิเทศติดตามจากหน่วยงานต้นสังกัด 
๙. คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน 

ประเด็นการตรวจสอบ  
๑. การบริหารจัดการเชิงระบบ การบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบ

ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๒. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้

มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
๓. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ คุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ ยอดเยี่ยม -  สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มี
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ครอบคลุมทุกด้าน โดยความร่วมมือของทุกฝ่าย มีการก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา น าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง 
พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างได้ 

๔ ดีเลิศ -  สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มี
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดย
ความร่วมมือของทุกฝ่าย มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและ
การจัดการศึกษา น าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง  

๓ ดี -  สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มี
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดย
ความร่วมมือของทุกฝ่าย มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและ
การจัดการศึกษา 

๒ ปานกลาง -  สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มี
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

๑ ก าลังพัฒนา -  สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา แต่ไม่ ส่งผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  



คู่มือการประเมินคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศกึษา ๒๕๖๑ โรงเรยีนมัญจาศึกษา ๒๓ 

 
ประเด็นพิจารณา    ๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม 

  หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ค าอธิบาย     

สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย   
วิธีการรวบรวมข้อมูล  

๑.  สอบถาม/สัมภาษณ์  ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง นักเรียน 
๒.  การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลเชิงประจักษ์ ได้แก่ แผนพัฒนาคุณภาพ

สถานศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปี  โครงการพัฒนากลุ่มบริหารงานวิชาการ  
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้   รายงานการประชุมวิชาการ
สัญจร หลักสูตรสถานศึกษา  การนิเทศติดตาม/ปฏิทินการปฏิบัติงาน รายงานการนิเทศ
การสอน  รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) แผนการจัดการเรียนรู้     

แหล่งข้อมูล  ๑. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
๒. แผนปฏิบัติการประจ าปี   
๓. โครงการพัฒนากลุ่มบริหารงานวิชาการ   
๔.  โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้    
๕.  หลักสูตรสถานศึกษา , แผนการจัดการเรียนรู้ 
๖.  รายงานการประชุมวิชาการสัญจร  ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้   
๗.  รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  
๘. ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน 

ประเด็นการตรวจสอบ  
๑.  การพัฒนาหลักสูตร ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุม

ทุกระดับชั้น 
๒.  การจัดการเรียนการสอน ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และ

ครอบคลุมทุกระดับชั้น 
ระดับคุณภาพ 
ระดับ คุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ ยอดเยี่ยม -  สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตร ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถี
ชีวิตจริง และครอบคลุมทุกระดับชั้นและด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
ต่อเนื่อง มีร่องรอยตรวจสอบได้ 
-  สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกระดับชั้นและด าเนินการอย่างเป็น
รูปธรรม ต่อเนื่อง มีร่องรอยตรวจสอบได้ 
 



คู่มือการประเมินคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศกึษา ๒๕๖๑ โรงเรยีนมัญจาศึกษา ๒๔ 

 
ระดับ คุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๔ ดีเลิศ -  สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตร ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถี
ชีวิตจริง และครอบคลุมทุกระดับชั้นและด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม มี
ร่องรอยตรวจสอบได้ 
-  สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกระดับชั้นและด าเนินการอย่างเป็น
รูปธรรม มีร่องรอยตรวจสอบได้ 

๓ ดี -  สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตร ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถี
ชีวิตจริง และครอบคลุมทุกระดับชั้น มีร่องรอยตรวจสอบได้ 
-  สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกระดับชั้น มีร่องรอยตรวจสอบได้ 

๒ ปานกลาง -  สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตร ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถี
ชีวิตจริง และครอบคลุมทุกระดับชั้น มีร่องรอยตรวจสอบได้บางส่วน 
-  สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกระดับชั้น มีร่องรอยตรวจสอบได้
บางส่วน 

๑ ก าลังพัฒนา -  สถานศึกษาไมม่ีการพัฒนาหลักสูตร ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยง
วิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกระดับชั้น  
-  สถานศึกษาไมมี่การจัดการเรียนการสอน ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกระดับชั้น  

 
ประเด็นพิจารณา ๒.๔ สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
ค าอธิบาย     

สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้มีชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน   
วิธีการรวบรวมข้อมูล  

๑.  สอบถาม/สัมภาษณ์  คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง นักเรียน 
๒.  การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลเชิงประจักษ์ ได้แก่ แผนพัฒนาคุณภาพ

สถานศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปี  โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคล 
คู่มือการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การนิเทศติดตาม/
ปฏิทินการปฏิบัติงาน บันทึกการประชุม PLC  รายงานผลการประเมินตนเองของคร ู
(SSR)      

แหล่งข้อมูล  ๑. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
๒. แผนปฏิบัติการประจ าปี   



คู่มือการประเมินคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศกึษา ๒๕๖๑ โรงเรยีนมัญจาศึกษา ๒๕ 

 
๓. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคล   
๔.  คู่มือการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
๕.  บันทึกการประชุม PLC  ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้   
๗.  รายงานผลการประเมินตนเองของคร ู(SSR)  
๘. คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน 

ประเด็นการตรวจสอบ  
๑.  สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
๒.  จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ คุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ ยอดเยี่ยม -  สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ  อย่างน้อย  ๔๘  ชั่วโมงต่อปี 
-  จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้
ของผู้เรียน  อย่างน้อย  ๗๐  ชั่วโมงต่อปี 

๔ ดีเลิศ -  สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ  อย่างน้อย  ๓๖  ชั่วโมงต่อปี 
-  จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้
ของผู้เรียน  อย่างน้อย  ๖๐  ชั่วโมงต่อปี 

๓ ดี -  สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ  อย่างน้อย  ๒๔  ชั่วโมงต่อปี 
-  จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้
ของผู้เรียน  อย่างน้อย  ๕๐  ชั่วโมงต่อปี 

๒ ปานกลาง -  สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ  อย่างน้อย  ๑๒  ชั่วโมงต่อปี 
-  จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้
ของผู้เรียน  อย่างน้อย  ๔๐  ชั่วโมงต่อปี 

๑ ก าลังพัฒนา -  สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ  น้อยกว่า  ๑๒  ชั่วโมงต่อปี 
-  จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้
ของผู้เรียน  น้อยกว่า  ๔๐  ชั่วโมงต่อปี 

 
 
 
 



คู่มือการประเมินคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศกึษา ๒๕๖๑ โรงเรยีนมัญจาศึกษา ๒๖ 

 
ประเด็นพิจารณา ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
ค าอธิบาย     

สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดีและกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ทั่วถึงทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
วิธีการรวบรวมข้อมูล  

๑.  สังเกต/สอบถาม 
๒.  การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลเชิงประจักษ์ ได้แก่ แผนพัฒนาคุณภาพ

สถานศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปี  โครงการส่งเสริมคุณภาพการบริหารงานกลุ่ม
บริหารทั่วไป โครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้(ภาษาต่างประเทศ)  บันทึกการใช้
บริการห้องสมุด  บันทึกการใช้บริการหอประชุม-ห้องอุดมคงคาคีรีเขต-ห้อง ICT 
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้  งานอาคารสถานที่       

แหล่งข้อมูล  ๑. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
๒. แผนปฏิบัติการประจ าปี   
๓. โครงการส่งเสริมคุณภาพการบริหารงานกลุ่มบริหารทั่วไป, งานอาคารสถานที่   
๔.  โครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้(ภาษาต่างประเทศ)      
๕.  บันทึกการใช้บริการห้องสมุด – หอประชุม – ห้องอุดมคงคาคีรีเขต – ห้อง ICT  
๖.  รายงานกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
๗.  สภาพแวดล้อมของโรงเรียน 
๘.  ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน 

ประเด็นการตรวจสอบ  
๑.  มีห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ สะอาดและม่ันคงแข็งแรงปลอดภัยทุก

แห่ง 
๒.  การมีส่วนร่วม-ปฏิสัมพันธ์ ในการจัดและใช้บริการด้านสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ คุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ ยอดเยี่ยม -  สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  ห้องน้้า โรงอาหาร หอประชุม 
สะอาดและม่ันคงแข็งแรงปลอดภัยทุกแห่ง  
-  มีสิ่งอ้านวยความสะดวกในการเรียนรู้พอเพียงกับจ้านวนผู้เรียนและอยู่ใน
สภาพใช้การได้ดีทุกครั้ง   
-  มีสภาพแวดล้อมสวยงามร่มรื่น และแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาท่ีเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
-  มีการมอบหมายหน้าที่ครแูละบุคลากร นักเรียน นักการภารโรง  แม่ค้า    
โรงอาหาร ทุกคน ให้มีส่วนร่วมในการจัดและใช้บริการด้านสภาพแวดล้อมและ
แหล่งเรียนรู้ 



คู่มือการประเมินคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศกึษา ๒๕๖๑ โรงเรยีนมัญจาศึกษา ๒๗ 

 
ระดับ คุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๔ ดีเลิศ -  สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  ห้องน้้า โรงอาหาร หอประชุม 
สะอาดและม่ันคงแข็งแรงปลอดภัยทุกแห่ง  
-  มีสิ่งอ้านวยความสะดวกในการเรียนรู้พอเพียงกับจ้านวนผู้เรียนและอยู่ใน
สภาพใช้การได้ดี  
-  มีสภาพแวดล้อมสวยงามร่มรื่น และแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาท่ีเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 
-  มีการมอบหมายหน้าที่ครแูละบุคลากร นักเรียน นักการภารโรง  แม่ค้า    
โรงอาหาร ทุกคน ให้มีส่วนร่วมในการจัดและใช้บริการด้านสภาพแวดล้อมและ
แหล่งเรียนรู้ 

๓ ดี -  สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  ห้องน้้า โรงอาหาร หอประชุม 
สะอาดและม่ันคงแข็งแรงปลอดภัย  
-  มีสิ่งอ้านวยความสะดวกในการเรียนรู้พอเพียงกับจ้านวนผู้เรียนและอยู่ใน
สภาพใช้การได้ดี  
-  มีสภาพแวดล้อมสวยงามร่มรื่น และแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาท่ีเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 
-  มีการมอบหมายหน้าที่ครแูละบุคลากร นักเรียน นักการภารโรง  แม่ค้า    
โรงอาหาร ให้มีส่วนร่วมในการจัดและใช้บริการด้านสภาพแวดล้อมและแหล่ง
เรียนรู้ 

๒ ปานกลาง -  สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  ห้องน้้า โรงอาหาร ทีส่ะอาด  
-  มีสิ่งอ้านวยความสะดวกในการเรียนรู้พอเพียงกับจ้านวนผู้เรียน  
-  มีสภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
-  มีการมอบหมายหน้าที่ครแูละบุคลากร นักเรียน นักการภารโรง  แม่ค้า    
โรงอาหาร ให้มีส่วนร่วมในการจัดและใช้บริการด้านสภาพแวดล้อมและแหล่ง
เรียนรู้ 

๑ ก าลังพัฒนา -  สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  ห้องน้้า โรงอาหาร  
-  มีสิ่งอ้านวยความสะดวกในการเรียนรู้ไม่พอเพียงกับจ้านวนผู้เรียน  
-  มีสภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาไมเ่อ้ือต่อการเรียนรู้ 
-  ไมม่ีการมอบหมายหน้าที่ครูและบุคลากร นักเรียน นักการภารโรง แม่ค้า  
โรงอาหาร ให้มีส่วนร่วมในการจัดและใช้บริการด้านสภาพแวดล้อมและแหล่ง
เรียนรู้ 

 
 
 



คู่มือการประเมินคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศกึษา ๒๕๖๑ โรงเรยีนมัญจาศึกษา ๒๘ 

 
ประเด็นพิจารณา ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 
ค าอธิบาย     

สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้      
ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
วิธีการรวบรวมข้อมูล  

๑.  สังเกต/สอบถาม 
๒.  การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลเชิงประจักษ์ ได้แก่ แผนพัฒนาคุณภาพ

สถานศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปี  โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศนักเรียน
(DMC)  โครงการเสริมสร้างการใช้สมรรถนะการใช้เทคโนโลยี  งานสารสนเทศกลุ่ม
บริหารงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้  งานทะเบียนนักเรียน งานข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน(SDQ)      

แหล่งข้อมูล  ๑.   แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
๒.   แผนปฏิบัติการประจ าปี   
๓.   โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศนักเรียน(DMC)   
๔.   โครงการเสริมสร้างการใช้สมรรถนะการใช้เทคโนโลยี      
๕.   การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศกลุ่มบริหารงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้  งานทะเบียน

นักเรียน งานข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน(SDQ) 
๖.   ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน 

ประเด็นการตรวจสอบ  
๑. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
๒. การเชื่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และการให้บริการ 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ คุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ ยอดเยี่ยม - มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ 
และการจัดการเรียนรู้ที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย 
- มีการให้บริการเชื่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั่วถึงทุกจุด บริการข้อมูล
สารสนเทศที่เป็นระบบแก่ผู้ต้องการใช้ทุกฝ่าย 

๔ ดีเลิศ - มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ 
และการจัดการเรียนรู้ที่ถูกต้อง ครบถ้วน  
- มีการให้บริการเชื่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั่วถึงเกือบทุกจุด บริการข้อมูล
สารสนเทศที่เป็นระบบแก่ผู้ต้องการใช้ทุกฝ่าย 

๓ ดี - มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ 
และการจัดการเรียนรู้ที่ถูกต้อง 



คู่มือการประเมินคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศกึษา ๒๕๖๑ โรงเรยีนมัญจาศึกษา ๒๙ 

 
ระดับ คุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

- มีการให้บริการเชื่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบางจุด บริการข้อมูลสารสนเทศ
ที่เป็นระบบแก่ผู้ต้องการใช้ทุกฝ่าย 

๒ ปานกลาง - มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 
- มีการให้บริการเชื่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบางจุด บริการข้อมูลสารสนเทศ
แก่ผู้ต้องการใช้ 

๑ ก าลังพัฒนา - ไม่มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 
- ไมม่ีการให้บริการเชื่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

 

การให้ระดับคุณภาพ มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ 
ระดับ คุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ ยอดเยี่ยม -  สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ ที่ชัดเจน สอดคล้อง
กับบริบทของโรงเรียน แผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐและต้นสังกัด  
-  สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มี
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
-  สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตร ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถี
ชีวิตจริง และครอบคลุมทุกระดับชั้นและด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ต่อเนื่อง 
-  สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 
-  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดีและกระตุ้นให้
ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย 
-  สถานศึกษามรีะบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
    โดยมีการด าเนินการอย่างเป็นระบบ  ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  ทั่วถึงทุก
กลุ่มเป้าหมาย มีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างได้ 

๔ ดีเลิศ -  สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ ที่ชัดเจน สอดคล้อง
กับบริบทของโรงเรียน แผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐและต้นสังกัด  
-  สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มี
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
-  สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตร ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถี



คู่มือการประเมินคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศกึษา ๒๕๖๑ โรงเรยีนมัญจาศึกษา ๓๐ 

 
ระดับ คุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

ชีวิตจริง และครอบคลุมทุกระดับชั้นและด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ต่อเนื่อง 
-  สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 
-  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดีและกระตุ้นให้
ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย 
-  สถานศึกษามรีะบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
    โดยมีการด าเนินการอย่างเป็นระบบ  ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  ทั่วถึงทุก
กลุ่มเป้าหมาย มีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

๓ ดี -  สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ ที่ชัดเจน สอดคล้อง
กับบริบทของโรงเรียน แผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐและต้นสังกัด  
-  สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มี
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
-  สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตร ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถี
ชีวิตจริง และครอบคลุมทุกระดับชั้นและด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ต่อเนื่อง 
-  สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 
-  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดีและกระตุ้นให้
ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย 
-  สถานศึกษามรีะบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
    โดยมีการด าเนินการอย่างเป็นระบบ  ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  ทั่วถึงทุก
กลุ่มเป้าหมาย  

๒ ปานกลาง -  สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ ที่ชัดเจน สอดคล้อง
กับบริบทของโรงเรียน แผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐและต้นสังกัด  
-  สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มี
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
-  สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตร ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถี
ชีวิตจริง และครอบคลุมทุกระดับชั้นและด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ต่อเนื่อง 
-  สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการ



คู่มือการประเมินคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศกึษา ๒๕๖๑ โรงเรยีนมัญจาศึกษา ๓๑ 

 
ระดับ คุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

เรียนรู้ของผู้เรียน 
-  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดีและกระตุ้นให้
ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย 
-  สถานศึกษามรีะบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
    โดยมีการด าเนินการอย่างเป็นระบบ  ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม   

๑ ก าลังพัฒนา -  สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่ชัดเจน สอดคล้อง
กับบริบทของโรงเรียน แผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐและต้นสังกัด  
-  สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มี
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
-  สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตร ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถี
ชีวิตจริง และครอบคลุมทุกระดับชั้นและด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ต่อเนื่อง 
-  สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 
-  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดีและกระตุ้นให้
ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย 
-  สถานศึกษามรีะบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
    โดยการด าเนินงานขาดความเป็นระบบ ไม่มีร่องรอยหลักฐานที่ชัดเจน   

 
หมายเหตุ  

การพิจารณาระดับคุณภาพในมาตรฐานที่ ๒ พิจารณาโดยน าคะแนนจากการประเมิน ตรวจสอบ 
ร่องรอยหลักฐาน และผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ จากการประเมินในแต่ละประเด็นพิจารณามาคิด  
คะแนนเฉลี่ย จากคะแนนเต็ม ๕ แล้วพิจารณาระดับคุณภาพ ดังนี้ 

มาตรฐานที ่๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับ คุณภาพ 
คะแนนเฉลี่ยจากการประเมิน ตรวจสอบร่องรอย หลักฐาน ๔.๕๐ ขึ้นไป ๕ ยอดเยี่ยม 
คะแนนเฉลี่ยจากการประเมิน ตรวจสอบร่องรอย หลักฐาน ๓.๕๐ - ๔.๔๙  ๔ ดีเลิศ 
คะแนนเฉลี่ยจากการประเมิน ตรวจสอบร่องรอย หลักฐาน ๒.๕๐ - ๓.๔๙  ๓ ด ี
คะแนนเฉลี่ยจากการประเมิน ตรวจสอบร่องรอย หลักฐาน ๑.๕๐ - ๒.๔๙  ๒ ปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ยจากการประเมิน ตรวจสอบร่องรอย หลักฐาน ต่ ากว่า ๑.๕๐  ๑ ก าลังพัฒนา 

 
 



คู่มือการประเมินคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศกึษา ๒๕๖๑ โรงเรยีนมัญจาศึกษา ๓๒ 

 

มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรยีนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ประเด็นพิจารณา 
 ๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิต 
 ๓.๒  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 ๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 ๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรยีนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
ค าอธิบาย   

เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา สร้างโอกาส
ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ
น าผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าผลที่ได้มาให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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ประเด็นพิจารณา    ๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ 

  ในการด าเนินชีวิต 
ค าอธิบาย     

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนาไปจัดกิจกรรมได้จริง มี
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสาระวิชาและผู้เรียน  ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะ แสดงออก แสดง
ความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงานและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
วิธีการรวบรวมข้อมูล  

๑.  สังเกตการสอน  การเยี่ยมชั้นเรียน 
๒.  การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลเชิงประจักษ์ ได้แก่ แผนการจัดการ

เรียนรู้ แบบคัดกรองผู้เรียน ทะเบียนแหล่งเรียนรู้/สื่อการสอน  ผลงาน/ชิ้นงาน/
โครงงาน นักเรียน  แฟ้มสะสมงานนักเรียน บันทึกการอ่าน รายงานการนิเทศการสอน  
รายงานนิทรรศการวิชาการสานสัมพันธ์และแสดงผลงานนักเรียน รายงานวิจัยในชั้น
เรียน   

แหล่งข้อมูล  ๑. แผนการจัดการเรียนรู้ 
๒. แบบคัดกรองผู้เรียน/การจัดกลุ่มผู้เรียน  
๓. ทะเบียนแหล่งเรียนรู้/สื่อการสอน   
๔.  ผลงาน/ชิ้นงาน/โครงงาน นักเรียน 
๕.  แฟ้มสะสมงานนักเรียน 
๖.  บันทึกการอ่าน  
๗.  สรุปรายงานการนิเทศการสอน 
๘.  รายงานนิทรรศการวิชาการสานสัมพันธ์และแสดงผลงานนักเรียน 
๙.  รายงานวิจัยในชั้นเรียน 
๑๐.  ครู นักเรียน สภาพแวดล้อม/บรรยากาศการจัดการเรียนรู้ 

ประเด็นการตรวจสอบ  
๑.  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา        
     เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 

  ๒.  มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง  มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
     ที่เหมาะสมกับสาระวิชาและผู้เรียน 
๓. ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะ แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงาน  

และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
 
 



คู่มือการประเมินคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศกึษา ๒๕๖๑ โรงเรยีนมัญจาศึกษา ๓๔ 

 
ระดับคุณภาพ 
ระดับ คุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ ยอดเยี่ยม จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดของหลักสูตรของสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัด
กิจกรรมได้จริง มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสาระวิชาและผู้เรียน 
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะ แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์
ความรู้ น าเสนอผลงาน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต  มีนวัตกรรมใน
การจัดการเรียนรู้และมีการเผยแพร่ 

๔ ดีเลิศ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดของหลักสูตรของสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัด
กิจกรรมได้จริง มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสาระวิชาและผู้เรียน 
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะ แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์
ความรู้ น าเสนอผลงาน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต  มีนวัตกรรมใน
การจัดการเรียนรู้ 

๓ ดี จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดของหลักสูตรของสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัด
กิจกรรมได้จริง มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสาระวิชาและผู้เรียน 
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะ แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์
ความรู้ น าเสนอผลงาน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 

๒ ปานกลาง จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดของหลักสูตรของสถานศึกษา และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิต 

๑ ก าลังพัฒนา จัดการเรียนรู้ที่ไม่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
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ประเด็นพิจารณา    ๓.๒  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
ค าอธิบาย     

มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 
วิธีการรวบรวมข้อมูล  

๑.  สังเกตการสอน  การเยี่ยมชั้นเรียน 
๒.  การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลเชิงประจักษ์ ได้แก่ แผนการจัดการ

เรียนรู้ แบบคัดกรองผู้เรียน ทะเบียนแหล่งเรียนรู้/สื่อการสอน  ผลงาน/ชิ้นงาน/
โครงงาน นักเรียน  แฟ้มสะสมงานนักเรียน รายงานการนิเทศการสอน  รายงาน
นิทรรศการวิชาการสานสัมพันธ์และแสดงผลงานนักเรียน รายงานวิจัยในชั้นเรียน   

แหล่งข้อมูล  ๑. แผนการจัดการเรียนรู้ 
๒. แบบคัดกรองผู้เรียน/การจัดกลุ่มผู้เรียน  
๓. ทะเบียนแหล่งเรียนรู้/สื่อการสอน   
๔.  ผลงาน/ชิ้นงาน/โครงงาน นักเรียน 
๕.  แฟ้มสะสมงานนักเรียน 
๖.  สรุปรายงานการนิเทศการสอน 
๗.  รายงานนิทรรศการวิชาการสานสัมพันธ์และแสดงผลงานนักเรียน 
๘.  รายงานวิจัยในชั้นเรียน 
๙.  ครู นักเรียน  

ประเด็นการตรวจสอบ  
๑.  การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้        

  ๒.  การน าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู ้ 
ระดับคุณภาพ 
ระดับ คุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ ยอดเยี่ยม - ครมูีการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น มาใช้
ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อท่ีหลากหลาย 
- ครูน าบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้อย่าง
เหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อหาและลักษณะของกิจกรรมการเรียนรู้ 
-  มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อโดยผ่านกระบวนการ
ศึกษาวิจัย 

๔ ดีเลิศ - ครมูีการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น มาใช้
ในการจัดการเรียนรู้  โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
จากสื่อที่หลากหลาย 



คู่มือการประเมินคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศกึษา ๒๕๖๑ โรงเรยีนมัญจาศึกษา ๓๖ 

 
ระดับ คุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

- ครูน าบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้อย่าง
เหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อหาและลักษณะของกิจกรรมการเรียนรู้ 
- มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อ 

๓ ดี - ครมูีการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น มาใช้
ในการจัดการเรียนรู้   
- ครูน าบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 
- มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อ 

๒ ปานกลาง - ครมูีการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น มาใช้
ในการจัดการเรียนรู้   
- ครูน าบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 
แต่ขาดความเหมาะสม สอดคล้องกับเนื้อหาและลักษณะของกิจกรรมการ
เรียนรู้ 

๑ ก าลังพัฒนา - ครไูม่มีการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น มา
ใช้ในการจัดการเรียนรู้   
- ครไูม่น าบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

 
ประเด็นพิจารณา    ๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
ค าอธิบาย     

ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้และวินัยชั้นเรียน  
เน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างครูกับนักเรียน นักเรียนกับนักเรียน และรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้
ร่วมกันอย่างมีความสุข 
วิธีการรวบรวมข้อมูล  

๑.  สังเกต/สอบถามความพึงพอใจของนักเรียน 
๒.  การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลเชิงประจักษ์ ได้แก่ แผนการจัดการ

เรียนรู้ แบบคัดกรองผู้เรียน ผลงาน/ชิ้นงาน/โครงงาน นักเรียน  แฟ้มสะสมงานนักเรียน 
รายงานการนิเทศการสอน  รายงานนิทรรศการวิชาการสานสัมพันธ์และแสดงผลงาน
นักเรียน  

แหล่งข้อมูล  ๑. แผนการจัดการเรียนรู้ 
๒. แบบคัดกรองผู้เรียน/การจัดกลุ่มผู้เรียน  
๓.  ผลงาน/ชิ้นงาน/โครงงาน นักเรียน 
๔.  แฟ้มสะสมงานนักเรียน 
๕.  สรุปรายงานการนิเทศการสอน 
๖.  รายงานนิทรรศการวิชาการสานสัมพันธ์และแสดงผลงานนักเรียน 
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๗.  ครู นักเรียน  

ประเด็นการตรวจสอบ  
๑.  การบริหารจัดการชั้นเรียนด้านสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้        

  ๒.  กระบวนการจัดการเรียนรู ้หรือกิจกรรมทีเ่น้นปฏิสัมพันธ์  ส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้  
     มีวินัย และเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ คุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ ยอดเยี่ยม - ครูมกีารจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องเรียนให้สะอาดปลอดภัย  
มีมุมประสบการณ์เสริมความรู้หรือป้ายนิเทศ ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่าง
สม่ าเสมอ  
- ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และปลูกฝังให้นักเรียน
ยอมรับความแตกต่างของผู้อื่นด้วยความเข้าใจและเต็มใจ มีวินัย เคารพในกฎ
กติกา เห็นประโยชน์ของการเรียน ตั้งใจเรียนเต็มทีแ่ละเรียนอย่างมีความสุข 

๔ ดีเลิศ - ครูมกีารจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องเรียนให้สะอาดปลอดภัย  
มีมุมประสบการณ์เสริมความรู้หรือป้ายนิเทศ ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ บ่อยครั้ง  
- ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และปลูกฝังให้นักเรียน
ยอมรับความแตกต่างของผู้อื่น  มีวินัย เคารพในกฎกติกา เห็นประโยชน์ของ
การเรียน ตั้งใจเรียนและเรียนอย่างมีความสุข 

๓ ดี - ครูมกีารจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องเรียนให้สะอาดปลอดภัย  
มีมุมประสบการณ์เสริมความรู้หรือป้ายนิเทศ ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ค่อนข้างบ่อย  
- ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีวินัย เคารพในกฎกติกา 
เห็นประโยชน์ของการเรียน ตั้งใจเรียนและเรียนอย่างมีความสุข 

๒ ปานกลาง - ครูมกีารจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องเรียนให้สะอาดปลอดภัย  
มีมุมประสบการณ์เสริมความรู้หรือป้ายนิเทศ ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ บางครั้ง  
- ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  

๑ ก าลังพัฒนา - ครไูม่มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องเรียนให้สะอาดปลอดภัย  
มีมุมประสบการณ์เสริมความรู้หรือป้ายนิเทศ ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้   
- ครไูม่มีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  
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ประเด็นพิจารณา    ๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
ค าอธิบาย     

มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและ
วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพ่ือ
น าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ 
วิธีการรวบรวมข้อมูล  

๑.  สอบถาม/สัมภาษณ์ ครู นักเรียน 
๒.  การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลเชิงประจักษ์ ได้แก่ แผนการจัดการ

เรียนรู้  ผลงาน/ชิ้นงาน/โครงงาน นักเรียน  รายงานการนิเทศการสอน  คู่มือการวัด
และประเมินผลของสถานศึกษา แบบวัดและประเมินผลรายวิชา วิจัยในชั้นเรียน 

แหล่งข้อมูล  ๑. แผนการจัดการเรียนรู้ 
๒. คู่มือการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา 
๓.  แบบวัดและประเมินผลรายวิชา 
๔.  ผลงาน/ชิ้นงาน/โครงงาน นักเรียน 
๕.  สรุปรายงานการนิเทศการสอน 
๖.  วิจัยในชั้นเรียน 
๗.  ครู นักเรียน  

ประเด็นการตรวจสอบ  
๑.  การประเมินนักเรียนจากสภาพจริง และขั้นตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ 

  ๒.  การใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม 
  ๓.  การให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียน 
ระดับคุณภาพ 
ระดับ คุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ ยอดเยี่ยม -  มีการประเมินนักเรียนจากสภาพจริง มีข้ันตอนตรวจสอบและประเมินอย่าง
เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ 
-  ใช้เครื่องมือ วิธีการวัด และประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมาย และการ
จัดการเรียนการสอน 
-  ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนและนักเรียนน าไปใช้ในการพัฒนาตนเอง 

๔ ดีเลิศ -  มีการประเมินนักเรียนจากสภาพจริง มีข้ันตอนตรวจสอบและประเมินอย่าง
เป็นระบบ  
-  ใช้เครื่องมือ วิธีการวัด และประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมาย และการ
จัดการเรียนการสอน 
-  ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนและนักเรียนน าไปใช้ในการพัฒนาตนเอง 
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ระดับ คุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๓ ดี -  มีการประเมินนักเรียนจากสภาพจริง มีข้ันตอนตรวจสอบและประเมินอย่าง
เป็นระบบ  
-  ใช้เครื่องมือ วิธีการวัด และประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมาย และการ
จัดการเรียนการสอน 
-  ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียน 

๒ ปานกลาง -  มีการประเมินนักเรียนจากสภาพจริง มีข้ันตอนตรวจสอบและประเมินผล  
-  ใช้เครื่องมือ วิธีการวัด และประเมินผล 
-  ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียน 

๑ ก าลังพัฒนา -  มีการประเมินผลนักเรียน 
-  ใช้เครื่องมือ วิธีการวัด และประเมินผล 

 
ประเด็นพิจารณา    ๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง 

 การจัดการเรียนรู ้
ค าอธิบาย     

ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อ
น าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู ้ 
วิธีการรวบรวมข้อมูล  

๑.  สอบถาม/สัมภาษณ์ ครู นักเรียน 
๒.  การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลเชิงประจักษ์ ได้แก่ แผนการจัดการ

เรียนรู้  รายงานการนิเทศการสอน  บันทึกการประชุม PLC บันทึกการประชุมวิชาการ
สัญจร บันทึกการประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิจัยในชั้นเรียน รายงานการประเมิน
ตนเองของครู(SSR) โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคล 

แหล่งข้อมูล  ๑. แผนการจัดการเรียนรู้ 
๒. รายงานการนิเทศการสอน   
๓.  บันทึกการประชุม PLC 
๔.  บันทึกการประชุมวิชาการสัญจร การประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๕.  รายงานการประเมินตนเองของครู(SSR) 
๖.  วิจัยในชั้นเรียน 
๗.  โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคล 
๘.  ครู นักเรียน  

ประเด็นการตรวจสอบ  
๑.  ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

  ๒.  การปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู ้ 
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ระดับคุณภาพ 
ระดับ คุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ ยอดเยี่ยม - มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
- ได้รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
- ครูและผู้เก่ียวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
- ครูน าข้อมูลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อเสนอแนะจากการนิเทศการสอน มา
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง เป็นแบบอย่างได้ 

๔ ดีเลิศ - มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
- ได้รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
- ครูน าข้อมูลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อเสนอแนะจากการนิเทศการสอน มา
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง 

๓ ดี - มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้  
- ได้รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
- ครูน าข้อมูลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อเสนอแนะจากการนิเทศการสอน มา
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

๒ ปานกลาง - มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ 
- ครูน าข้อมูลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อเสนอแนะจากการนิเทศการสอน มา
ปรับปรุงการสอนเป็นบางครั้ง 

๑ ก าลังพัฒนา - มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แต่ไม่มีการให้ข้อมูลสะท้อนกลับ 
- ครูไม่น าข้อมูลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อเสนอแนะจากการนิเทศการสอน 
มาปรับปรุงการสอน 
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การใหร้ะดับคุณภาพ มาตรฐานที่ ๓ กระบวนจัดการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 
ระดับคุณภาพ 
ระดับ คุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ ยอดเยี่ยม ครูร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป 
- จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
- ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
- มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
- ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
- มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

๔ ดีเลิศ ครูร้อยละ ๘๐-๘๙.๙๙ 
- จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
- ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
- มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
- ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
- มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

๓ ดี ครูร้อยละ ๗๐-๗๙.๙๙ 
- จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
- ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
- มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
- ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
- มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

๒ ปานกลาง ครูร้อยละ ๖๐-๖๙.๙๙ 
- จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
- ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
- มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
- ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
- มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
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จัดการเรียนรู้ 
๑ ก าลังพัฒนา ครู ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 

- จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
- ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
- มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
- ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
- มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

 
การใหร้ะดับคุณภาพโดยรวมของสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ 
ระดับ คุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ ยอดเยี่ยม ๑. ผลการประเมินมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามประเด็นพิจารณาอย่างชัดเจน 
๒. ผลการประเมินมาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ใน
ระดับยอดเยี่ยม โดยมีการปฏิบัติ การวางแผน การด าเนินการ การตรวจสอบ
ผลการด าเนินงาน การปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้น ตามประเด็นพิจารณา อย่าง
ต่อเนื่อง 
๓. ผลการประเมินมาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญ มีผลการประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม โดยมีการวิเคราะห์ออกแบบ 
การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด การปฏิบัติจริง ใช้สื่อเทคโนโลยีและ 
แหล่งเรียนรู้ บริหารชั้นเรียนเชิงบวก ตรวจสอบประเมินผู้เรียน น าผลมาพัฒนา 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อการปรับปรุงพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

๔ ดีเลิศ ๑. ผลการประเมินมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับ ดีเลิศหรือ 
ยอดเยี่ยม ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามประเด็นพิจารณาอย่างชัดเจน 
๒. ผลการประเมินมาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ใน
ระดับดีเลิศหรือยอดเยี่ยม โดยมีการปฏิบัติ การวางแผน การด าเนินการ 
ตรวจสอบผลการด าเนินงาน การปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้น ตามประเด็น
พิจารณา อย่างต่อเนื่อง 
๓. ผลการประเมินมาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเลิศหรือยอดเยี่ยม โดยมีการออกแบบ 
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การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด การปฏิบัติจริง ใช้สื่อเทคโนโลยีและ 
แหล่งเรียนรู้ บริหารชั้นเรียนเชิงบวก ตรวจสอบประเมินผู้เรียน น าผลมาพัฒนา 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อการปรับปรุงพัฒนา 

๓ ดี ๑. ผลการประเมินมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับ ดีหรือดีเลิศ 
ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามประเด็นพิจารณาอย่างชัดเจน 
๒. ผลการประเมินมาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ใน
ระดับดีหรือดีเลิศ โดยมีการปฏิบัติ การวางแผน การด าเนินการ ตรวจสอบผล
การด าเนินงาน การปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้น ตามประเด็นพิจารณา  
๓. ผลการประเมินมาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีหรือดีเลิศ โดยมีการออกแบบ 
การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด การปฏิบัติจริง ใช้สื่อเทคโนโลยีและ 
แหล่งเรียนรู้ บริหารชั้นเรียนเชิงบวก ตรวจสอบประเมินผู้เรียน  
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ 

๒ ปานกลาง ๑. ผลการประเมินมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับ ปานกลาง 
ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามประเด็นพิจารณา 
๒. ผลการประเมินมาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยมีการปฏิบัติ การวางแผน การด าเนินการ ตรวจสอบผล
การด าเนินงาน การปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้น ตามประเด็นพิจารณา  
๓. ผลการประเมินมาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญ มีผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีการออกแบบ 
การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด การปฏิบัติจริง ใช้สื่อเทคโนโลยีและ 
แหล่งเรียนรู้ บริหารชั้นเรียนเชิงบวก ตรวจสอบประเมินผู้เรียน  
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ 

๑ ก าลังพัฒนา ๑. ผลการประเมินมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับ ก าลังพัฒนา 
ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามประเด็นพิจารณา 
๒. ผลการประเมินมาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ใน
ระดับก าลังพัฒนา โดยมีการปฏิบัติ การวางแผน การด าเนินการ  
ด าเนินงาน ตามประเด็นพิจารณา  
๓. ผลการประเมินมาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญ มีผลการประเมินอยู่ในระดับก าลังพัฒนา โดยมีการจัดการเรียนรู้ 
ผ่านกระบวนการคิด การปฏิบัติจริง ใช้สื่อเทคโนโลยีแหล่งเรียนรู้ 
บริหารชั้นเรียนเชิงบวก ตรวจสอบประเมินผู้เรียน 

 


