
มาตรฐานการศกึษาโรงเรียนมารียรักษเชียงราย แผนกประถม 
มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน 

มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน 

มาตรฐาน / ตัวบงชี ้ โครงการ / กิจกรรม / งาน สภาพ / พฤติกรรมท่ีพึงปรากฏ รองรอย / หลักฐาน คาเปาหมาย 
มาตรฐาน/ตัวบงชี ้

มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 
1.1  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและ

ออกกําลังกาย สมํ่าเสมอ 
1. โครงการสรางเสริมสุขภาพ
และสมรรถภาพทางกาย 
2. โครงการตอตานยาเสพตดิ 
3. โครงการกีฬาสีภายใน 
4. กิจกรรมตรวจสุขภาพ 
5. กิจกรรมรณรงคเรื่องการ
ดูแลสุขภาพอนามัย ,ลางมือ                 
แปรงฟน 
6. กิจกรรมชุมนุม 
7. กิจกรรมบันทึกการ
เจริญเติบโต         
8. รณรงคกําจดัลูกน้ํายุงลาย                                                                                                                                                   

1. ผูเรียนมีสุขภาพรางกายท่ี
สมบูรณแข็งแรง  
2. ผูเรียนมีการดูแลการแตง
กายและเครื่องใชสวนตัว
สะอาดเรียบรอย  
3. ผูเรียนมีการเขารวม
กิจกรรมการออกกําลังกาย
และเลนกีฬาเปนประจํา 
สมํ่าเสมอ 
4. ผูเรียนรูจกัการเลือก
รับประทานอาหารท่ีมีคณุคา
ตอรางกาย 

1. กิจกรรมการเรียนการสอน
พลศึกษา 
2. สถิติการใชหองพยาบาล 
3. สถิติการเจ็บปวย 
4. ปายนิเทศตอตานยาเสพติด 
5. ภาพถายกิจกรรม 
6. แผนการจดัการเรยีนรู 
7. แบบสอบถาม / สัมภาษณ 
8. ขอมูลสุขภาพของนกัเรียน 
9.  แบบบันทึกสุขภาพ 
10. รายงานผลการดําเนิน
โครงการ 

รอยละ 85 ไดระดับดขีึ้นไป 



มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน 

มาตรฐาน / ตัวบงชี ้ โครงการ / กิจกรรม / งาน สภาพ / พฤติกรรมท่ีพึงปรากฏ รองรอย / หลักฐาน คาเปาหมาย 
มาตรฐาน/ตัวบงชี ้

  9. กิจกรรมตรวจสุขภาพ 
10. กิจกรรมการรับวคัซีน  
พ้ืนฐาน 

5. ผูเรียนมีสวนรวมใน
กิจกรรมเกีย่วกับดูแลรักษา
สุขภาพท้ังภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 

11. สถิติการมาเรียน  

1.2  มีน้ําหนัก สวนสูง และ                
มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ
มาตรฐาน 

1. โครงการสรางเสริม
สุขภาพและสมรรถภาพ     
ทางกาย 
    - กิจกรรมการช่ังน้ําหนัก
และวัดสวนสูง 
    - กิจกรรมการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย 
2. โครงการนมโรงเรยีน 
3. โครงการอาหารกลางวนั 
4. ชุมนุมกีฬา 

1. ผูเรียนมีน้ําหนกัและ
สวนสูง เปนไปตามเกณฑ
ของกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข ป 2542 
2. ผูเรียนมีสมรรถภาพทาง
กาย เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานของกรมพลศึกษา 
หรือสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ (สสส) 

1. ผลสรุปการช่ังน้ําหนักและ
วัดสวนสูง 
2. ผลสรุปการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย 
3. ภาพกิจกรรมการช่ัง
น้ําหนักและวดัสวนสูง  
4. ขอมูลเกี่ยวกับสุขภาพของ
นักเรียน 
5. รายงานผลการดําเนิน
โครงการ 
6.  แบบบันทึกสุขภาพ 

รอยละ 85 ไดระดับดขีึ้นไป 



มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน 

มาตรฐาน / ตัวบงชี ้ โครงการ / กิจกรรม / งาน สภาพ / พฤติกรรมท่ีพึงปรากฏ รองรอย / หลักฐาน คาเปาหมาย 
มาตรฐาน/ตัวบงชี ้

    7. สมุดเยี่ยมเจาหนาท่ีสถาน
สุขมาตรวจเยี่ยม 
8. สมุดประจําตัวนักเรียน 

 

1.3  ปองกันตนเองจากส่ิงเสพติดให
โทษและหลีกเล่ียงตนเองจาก
สภาวะท่ีเส่ียงตอความรนุแรง 
โรค ภัย อุบัติเหตุ และปญหา    
ทางเพศ 

1. โครงการตอตานยาเสพตดิ 
2. โครงการกีฬาสีภายใน 
3. กิจกรรมการเรียนการสอน 
4. กิจกรรมโฮมรูม 
5. กิจกรรมชุมนุม 
6. กิจกรรมอบรมหนาเสาธง 
7. กิจกรรมระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน 
8. กิจกรรมระบบคัดกรอง
นักเรียนเปนรายบุคคล 

1. ผูเรียนสามารถดูแลตนเอง
ใหปลอดภัยจากอุบัติเหตุหรือ
เหตุทะเลาะวิวาท 
2. ผูเรียนมีความสามารถ
เบ้ืองตนในการปฐมพยาบาล
เม่ือเกิดอุบัติเหตุเล็กนอย 
ดูแลชวยเหลือผูอ่ืนไดตามวัย 
3. ผูเรียนปลอดจากส่ิงมอม
เมาและอบายมุขทุกชนิด 
4. ผูเรียนมีความเปนผูนําและ
ผูตามในการมีสวนรวม
รณรงคตอตานอบายมุข  

1. ขอมูลสุขภาพผูเรียน 
2. สถิติการเจ็บปวย 
3. สถิติการใชหองพยาบาล 
4. การจัดปายรณรงคตอตาน
ยาเสพติดและอบายมุข 
5. ภาพถายกิจกรรม 
6. แผนการจดัการเรยีนรู 
7. แบบสอบถาม ,  
แบบสัมภาษณ,แบบบันทึก
พฤติกรรม 
8. รายงานผลการดําเนิน
โครงการ 

รอยละ 95 ไดระดับดขีึ้นไป 



มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน 

มาตรฐาน / ตัวบงชี ้ โครงการ / กิจกรรม / งาน สภาพ / พฤติกรรมท่ีพึงปรากฏ รองรอย / หลักฐาน คาเปาหมาย 
มาตรฐาน/ตัวบงชี ้

   ส่ิงมอมเมา ความรุนแรง และ
ปญหาทางเพศท้ังภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 

9. รายงานผลการดูแลปองกนั
ส่ิงเสพติดขอสถานศึกษา 
10.สารสนเทศ แบบบันทึก
ระเบียนสะสมทางการเรียน 

 

1.4  เห็นคุณคาในตนเอง มีความม่ันใจ 
กลาแสดงออกอยางเหมาะสม 

1. โครงการธนาคารความด ี
2. โครงการกิรยิางาม น้ําใจดี 
มีคุณธรรม 
3. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
ลูกเสือ – เนตรนาร ี
4. โครงการวันคริสตมาส 
และครอบครัวมารยีรักษ 
5. โครงการสังคมสงเคราะห 
6. กิจกรรมนําเสนอผลงาน 
7. กิจกรรมแนะแนว 
8. กิจกรรมการเรียนการสอน 

1.ผูเรียนรูจกัและเขาใจตนเอง 
2. ผูเรียนมีความภาคภูมิใจใน
ตนเอง 
3. ผูเรียนมีการพัฒนาและ
ปรับปรุงตนเองสมํ่าเสมอ 
4. ผูเรียนมีความม่ันคงทาง
อารมณ 
5. ผูเรียนมีความกลา
แสดงออกอยางถูกตองและ
เหมาะสมกับเพศ วัย และ 
ตามบทบาทหนาท่ี 

1. แฟมประวัตินกัเรียน 
2. สมุดประจําตัวนักเรียน 
3. สมุดบันทึกธนาคารความด ี
4. ผลการประเมินสมรรถนะ
ความสามารถในการใช
ทักษะชีวิต 
5. แบบสัมภาษณ 
6. รูปภาพกจิกรรม 
7. แผนการจดัการเรยีนรู 
8. ผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค 

รอยละ 80 ไดระดับดขีึ้นไป 



มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน 

มาตรฐาน / ตัวบงชี ้ โครงการ / กิจกรรม / งาน สภาพ / พฤติกรรมท่ีพึงปรากฏ รองรอย / หลักฐาน คาเปาหมาย 
มาตรฐาน/ตัวบงชี ้

  9. กิจกรรมวนัเด็ก 
10. กิจกรรมการแสดง
ความสามารถทางศิลปะ 
ดนตรี และกีฬาของนักเรียน 

6. ผูเรียนปฏิบัติตนเปน
แบบอยางท่ีดี และชวยเหลือ 
แนะนํา ใหคําปรึกษาแกผูอ่ืน
ไดเหมาะสมตามวัย 

9. เกรียติบัตร / โลรางวัล / 
เหรียญรางวัล 
10. สรุปผลการดําเนิน
โครงการ 

 

1.5  มีมนุษยสัมพันธท่ีดีและใหเกียรติ
ผูอ่ืน 

1. โครงการกิรยิางาม น้ําใจดี 
มีคุณธรรม 
2. โครงการมารยาทงามตาม
แบบไทย 
3. โครงการ Fun with 
English  
4. กิจกรรมกลุมสัมพันธ 
5. กิจกรรมวนัครอบครัว 
มารียรักษ 
6. กิจกรรมการเรียนการสอน 
7. กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  

1. ผูเรียนมีความสามารถใน
การสรางความสัมพันธท่ีดี
กับผูอ่ืน 
2. ผูเรียนสามารถปรับตัว 
ปฏิบัติตนตอผูอ่ืนอยาง
เหมาะสม โดยคํานึงถึงสิทธิ
หนาท่ีของตนเองและผูอ่ืน 
3. ผูเรียนไมแสดงพฤติกรรม
ท่ีสงผลเสียตอผูอ่ืน 
4. ผูเรียนเปนท่ีปรึกษาใหคํา 
แนะนํา และเปนตัวอยางท่ีด ี

1. สมุดประจําตัวนักเรียน 
2. ระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียน 
3. การวิเคราะหผูเรียนเปน
รายบุคคล 
4. พฤติกรรมการแสดงออก
ของผูเรียน 
5. เครื่องมือในการเก็บขอมูล 
เชน แบบสังเกต,แบบ
สัมภาษณ , แบบสอบถาม 
6. รูปภาพกจิกรรม 

รอยละ 80 ไดระดับดขีึ้นไป 



มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน 

มาตรฐาน / ตัวบงชี ้ โครงการ / กิจกรรม / งาน สภาพ / พฤติกรรมท่ีพึงปรากฏ รองรอย / หลักฐาน คาเปาหมาย 
มาตรฐาน/ตัวบงชี ้

  8. โครงการจิตอาสา 
9. กิจกรรมระเบียบแถว 
10. โครงการสังคม
สงเคราะห 
 

 7. ขอมูลนักเรียนรายบุคคล 
8. สรุปผลการประเมิน
สมรรถนะผูเรียน 
9. สรุปผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค 
10. สรุปผลการดําเนิน
โครงการ 

 

1.6    สรางผลงานจากเขารวมกจิกรรม
ดานศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป กีฬา/
นันทนาการตามจนิตนาการ 

1. โครงการศิลปนรุนเยาว 
2.กิจกรรมกีฬาตานยาเสพติด 
3. กิจกรรมชุมนุม 
4. กิจกรรมแขงขันทักษะทาง
วิชาการ 
5. กิจกรรมประกวดวาดภาพ
ระบายสี 
6. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

1. ผูเรียนชอบและเห็น
ประโยชนดานศิลปะ ดาน
ดนตรี นาฏศิลป กีฬา 
นันทนาการ 
2. ผูเรียนเขารวมกิจกรรมท้ัง
ในและนอกสถานศึกษาอยาง
มีความสุข 
 

1. ผลงานนักเรียนดานศิลปะ 
ดนตรี นาฏศิลป กีฬาและ
นันทนาการ 
2. ผลงานดีเดนของ
สถานศึกษาดานศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป กีฬานันทนาการ 
3. วุฒิบัตร เกียรติบัตร โล
รางวัล ฯลฯ 

รอยละ 90 ไดระดับดขีึ้นไป 



มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน 

มาตรฐาน / ตัวบงชี ้ โครงการ / กิจกรรม / งาน สภาพ / พฤติกรรมท่ีพึงปรากฏ รองรอย / หลักฐาน คาเปาหมาย 
มาตรฐาน/ตัวบงชี ้

  7. กิจกรรมการสรางภาพนูนตํ่า 
8. กิจกรรมของใชแสนสวย
ดวยศิลปะ 
9. กิจกรรมหนังสือเลมเล็ก 
10. กิจกรรมเครื่องสาย 
11. โครงการสมุดทํามือ
หนังสือทําเอง 

3. ผูเรียนสรางผลผลงานท่ี
เกิดจากความคิดของตนเอง
ไดจํานวนไมนอยกวา 3 ช้ิน  

4. บันทึกการเขารวมกจิกรรม 
5. รูปภาพกจิกรรม 
6. แผนการจดัการเรยีนรู 
7. สรุปผลการดําเนิน
โครงการ 
8. หนังสือเลมเล็ก 
9. สมุดทํามือ 

 

มาตรฐานที่ 2 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานยิมที่พึงประสงค 
2.1 มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตาม

หลักสูตร 
1.โครงการกตัญู รูคณุ 
เทิดทูนสถาบัน 
2. โครงการประเพณีไทยงาม 
สืบสานวัฒนธรรม 
3. โครงการกิรยิางาม น้ําใจด ี
มีคุณธรรม 
4. โครงการสังคมสงเคราะห 

1. ผูเรียนแสดงออกถึง
คุณลักษณะอันพึงประสงค
ตามหลักสูตรแกนกลางครบ
ท้ัง 8 ประการ 
2. ผูเรียนมีคุณลักษณะบาง
ประการโดดเดนจนเปน
ลักษณะเฉพาะตน 

1. สรุปผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค 
2. แบบบันทึกพฤติกรรม 
แบบบันทึกการสังเกต     
แบบบันทึกคณุลักษณะอัน
พึงประสงค แบบบันทึก      
การสัมภาษณ 

รอยละ 85 ไดระดับดขีึ้นไป 



มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน 

มาตรฐาน / ตัวบงชี ้ โครงการ / กิจกรรม / งาน สภาพ / พฤติกรรมท่ีพึงปรากฏ รองรอย / หลักฐาน คาเปาหมาย 
มาตรฐาน/ตัวบงชี ้

  5. โครงการประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 
6. โครงการศาสนานําชีวิต 
เศรษฐกิจพอเพียง 
7. โครงการธนาคารความด ี
8. โครงการมารยาทงามตาม
แบบไทย 
9. กิจกรรมการเรียนการสอน 

3. ผูเรียนเปนแบบอยางท่ีดี 
ไดรับการยอมรับจากบุคคล
หรือหนวยงานท้ังภายในและ
ภายนอก 

3. แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
4. แผนปฏิบัติงานประจําป 
5. สมุดธนาคารความดี 
6. โลรางวัล เกียรติบัตร 
ประกาศนียบัตร 
7. รูปภาพกิจกรรม 

 

2.2 เอ้ืออาทรผูอ่ืนและกตัญูกตเวที
ตอผูมีพระคุณ 

1.โครงการกตัญู รูคณุ 
เทิดทูนสถาบัน 
2. โครงการประเพณีไทยงาม 
สืบสานวัฒนธรรม 
3. โครงการกิรยิางาม น้ําใจด ี
มีคุณธรรม 
4. โครงการสังคมสงเคราะห 

1. ผูเรียนมีความ
เอ้ือเฟอเผ่ือแผ มีน้ําใจ ให
ความชวยเหลือผูอ่ืน 
2. ผูเรียนเปนลูกท่ีดขีองพอ
แมและผูมีพระคุณ 
 

1. แบบบันทึกการสังเกต
พฤติกรรมนักเรียน 
2. แบบบันทึกคุณลักษณะอัน
พึงประสงค 
3. แบบบันทึกคุณลักษณะการ
เปนลูกท่ีด ี

รอยละ 80 ไดระดับดขีึ้นไป 



มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน 

มาตรฐาน / ตัวบงชี ้ โครงการ / กิจกรรม / งาน สภาพ / พฤติกรรมท่ีพึงปรากฏ รองรอย / หลักฐาน คาเปาหมาย 
มาตรฐาน/ตัวบงชี ้

  5. โครงการสังคมสงเคราะห 
6. โครงการศาสนานําชีวิต 
เศรษฐกิจพอเพียง 
7. โครงการธนาคารความด ี
8. โครงการมารยาทงามตาม
แบบไทย 
9. กิจกรรมการเรียนการสอน 

3. ผูเรียนเปนนกัเรียนท่ีดี 
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
โรงเรียน 
4. ผูเรียนสามารถปฏิบัติตน
ในการบําเพ็ญประโยชนตอ
สังคมและสวนรวม 

4. แผนพัฒนาการจัด
การศึกษา 
5. แผนปฏิบัติงานประจําป 
6. บันทึกการเยี่ยมบาน 
7. สมุดธนาคารความดี 
8. โลรางวัล เกียรติบัตร 
ประกาศนียบัตร 
9. รูปภาพกิจกรรม 
10. สรุปผลการดําเนิน
กิจกรรม  

 

2.3 ยอมรับความคดิและวัฒนธรรมท่ี
แตกตาง 

1. โครงการศาสนานําชีวิต 
เศรษฐกิจพอเพียง 
2. กิจกรรมศาสนานําชีวิต 
พุทธ คริสต อิสลาม 
 

1. ผูเรียนแสดงความคิดเห็น
อยางสุภาพและรับฟงความ
คิดเห็นของผูอ่ืนดวยความ
เขาใจ 
 

1. แบบบันทึกการสังเกต
พฤติกรรมนักเรียน 
2. แบบบันทึกคุณลักษณะอัน
พึงประสงค 
 

รอยละ 80 ไดระดับดขีึ้นไป 



มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน 

มาตรฐาน / ตัวบงชี ้ โครงการ / กิจกรรม / งาน สภาพ / พฤติกรรมท่ีพึงปรากฏ รองรอย / หลักฐาน คาเปาหมาย 
มาตรฐาน/ตัวบงชี ้

  3. โครงการประเพณีไทยงาม 
สืบสานวัฒนธรรม 
4. โครงการสงเสริมภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 
4. โครงการแหลงเรียนรูใน
ชุมชนเพ่ือการศึกษา 
5. กิจกรรมการเรียนการสอน 

2. ผูเรียนแสดงมารยาทท่ี
เหมาะสมตามวฒันธรรมการ
อยูรวมกัน 
3. ผูเรียนแสดงใหเห็นถึง
คุณคาของวัฒนธรรมท่ี
แตกตางกัน 
4. ผูเรียนสามารถปรับตัวและ
รวมกจิกรรมตามบริบททาง
วัฒนาธรรมและสังคม 

3.แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
4. แผนปฏิบัติงานประจําป 
5. โลรางวัล เกียรติบัตร 
ประกาศนียบัตร 
6. รูปภาพกิจกรรม 
7. สรุปผลการดําเนินกิจกรรม  

 

2.4 ตระหนัก รูคณุคา รวมอนุรักษ
และพัฒนาส่ิงแวดลอม 

1. โครงการอนุรกัษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 
- กิจกรรมเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให
ผืนปา 
- กิจกรรมโสนนอยเตือนภัย 

1. ผูเรียนตระหนกั และรู
คุณคาของส่ิงแวดลอม 
2. ผูเรียนสามารถวิเคราะหผล
ท่ีเกิดขึน้จากการไมปฏิบัตใิน
การรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ 
พลังงาน และส่ิงแวดลอม 

1. หนังสือเขารวมกิจกรรม
อนุรักษธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมจากองคกร
ภายนอก 
2.แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
3. แผนปฏิบัติงานประจําป 

รอยละ 80 ไดระดับดขีึ้นไป 



มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน 

มาตรฐาน / ตัวบงชี ้ โครงการ / กิจกรรม / งาน สภาพ / พฤติกรรมท่ีพึงปรากฏ รองรอย / หลักฐาน คาเปาหมาย 
มาตรฐาน/ตัวบงชี ้

  2. โครงการสวนสวย  
โรงเรียนงาม สนามนาเลน 
3. กิจกรรมหองเรียนสีเขียว 
4. กิจกรรมโฮมรูม  
5. กิจกรรมอบรมหนาเสาธง 
 

3. ผูเรียนเห็นประโยชนและ
ผลกระทบของส่ิงแวดลอม 
4. ผูเรียนเขารวมกิจกรรม 
โครงการอนุรกัษและพัฒนา
ส่ิงแวดลอมอยางนอย 1 
โครงการ / กิจกรรม 
5. ผูเรียนมีสวนรวมในการ
บํารุงรักษาสาธารณสมบัติ
ดวยความเต็มใจ 
6. ผูเรียนเปนแบบอยางท่ีดีใน
การอนุรกัษส่ิงแวดลอม  
 
 
 
 

4. โลรางวัล เกียรติบัตร 
ประกาศนียบัตร 
5. รูปภาพกิจกรรม 
6. แบบประเมินโครงการ 
7. สรุปผลการดําเนินโครงการ 

 



มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน 

มาตรฐาน / ตัวบงชี ้ โครงการ / กิจกรรม / งาน สภาพ / พฤติกรรมท่ีพึงปรากฏ รองรอย / หลักฐาน คาเปาหมาย 
มาตรฐาน/ตัวบงชี ้

มาตรฐานที่  3  ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
3.1 มีนิสัยรักการอานและแสวงหา

ความรูดวยตนเองจากหองสมุด 
แหลงเรียนรู และส่ือตาง  ๆรอบตัว               

1. โครงการสงเสริมการอาน 
/ รักการเขียน 
2. โครงการสงเสริมความ
เปนเลิศทางวิชาการ 
3. โครงการแขงขัน
โปรแกรมฝกพิมพ BBC 
Typing 
4. กิจกรรมหองสมุดเคล่ือนท่ี 
5. โครงการจวนละออนอูกํา
เมือง 
6. กิจกรรมการบาน 5 ขอ 
7. กิจกรรมสงเสริมการอาน
ดรุนศึกษา  
8. กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ผูเรียนอานหนังสือ 
บทความ หรือส่ิงพิมพตางๆ 
ไมต่ํากวาสัปดาหละ5 ช่ัวโมง 
2. ผูเรียนมีการยืมหนังสือ ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส หรือส่ิงพิมพ
จากหองสมุดไมต่ํากวา 5 เลม
ตอภาคเรียน 
3. ผูเรียนสามารถอธิบาย
วิธีการสืบคนหาความรูท่ี
ตนเองสนใจหรือตองการ
อยางมีขั้นตอน 
4. ผูเรียนมีผลงานอันเกิดจาก
การคนหาความรูจาก
หองสมุด แหลงเรียนรู 

1. แฟมสะสมผลงานนักเรียน 
2. สถิติการใชหอง
คอมพิวเตอร 
3. สถิติการใชหองสมุด 
4. สถิติการใชแหลงการ
เรียนรูภายในและภายนอก
โรงเรียน 
5. บันทึกการอาน 
6. บันทึกพฤตกิรรม 
7. การนําเสนอผลงาน 
8. โลรางวัล เกียรติบัตร 
ประกาศนียบัตร 
9. รูปภาพกิจกรรม 
10.สรุปผลการดําเนินโครงการ 

รอยละ 80 ไดระดับดขีึ้นไป 



มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน 

มาตรฐาน / ตัวบงชี ้ โครงการ / กิจกรรม / งาน สภาพ / พฤติกรรมท่ีพึงปรากฏ รองรอย / หลักฐาน คาเปาหมาย 
มาตรฐาน/ตัวบงชี ้

   และส่ือตางๆ รอบตัวไมต่ํา
กวา 3 ช้ินตอภาคเรียน 

  

3.2 มีทักษะในการอาน ฟง ดู พูด 
เขียน และตั้งคําถามเพ่ือคนควา
หาความรูเพ่ิมเติม 

1. โครงการสงเสริมการอาน 
/ รักการเขียน 
2. โครงการสงเสริมความ
เปนเลิศทางวิชาการ 
3. โครงการแขงขัน
โปรแกรมฝกพิมพ BBC 
Typing 
4. กิจกรรมหองสมุดเคล่ือนท่ี 
5. โครงการจวนละออนอูกํา
เมือง 
6. กิจกรรมการบาน 5 ขอ 
7. กิจกรรมสงเสริมการอาน
ดรุนศึกษา  

1. ผูเรียนมีความสามารถใน
การอานหนังสือ บทความ 
หรือส่ิงพิมพตางๆ 
2. ผูเรียนมีความสามารถใน
การจับประเด็น ใจความหลัก
จากส่ิงท่ีฟง 
3. ผูเรียนมีความสามารถใน
การสังเกตส่ิงตางๆ รอบตัว
แลวสรุปเปนความรูได 
4. ผูเรียนมีความสามารถ    
ในการพูดคุย ซักถาม แสดง
ความคดิเห็น 
 

1. สรุปผลการประเมินการ
อาน คิด วิเคราะห และเขียน 
2. แบบสังเกตพฤติกรรม 
3. บันทึกหลังการสอน 
4. สมุดแบบฝกหัด 
5. บันทึกการอาน 
6. บันทึกการใชแหลงการ
เรียนรูภายในและภายนอก 
7. การนําเสนอผลงาน 
8. โลรางวัล เกียรติบัตร 
ประกาศนียบัตร 
9. รูปภาพกิจกรรม 
 

รอยละ 80 ไดระดับดขีึ้นไป 



มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน 

มาตรฐาน / ตัวบงชี ้ โครงการ / กิจกรรม / งาน สภาพ / พฤติกรรมท่ีพึงปรากฏ รองรอย / หลักฐาน คาเปาหมาย 
มาตรฐาน/ตัวบงชี ้

  8. กิจกรรมการเรียนการสอน 
9. กิจกรรมการทองศัพท
ภาษาอังกฤษ 
10. กิจกรรมการนําเสนอผลงาน 

5. ผูเรียนมีความสามารถใน
การเขียนถายทอดความรู 
ความรูสึกนึกคิด เรื่องราว 
ตลอดจนประสบการณตางๆ 
ไปสูผูอ่ืนได 
6. ผูเรียนสามารถในการตั้ง
คําถามเพ่ือคนควาหาความรู
เพ่ิมเติม 

10. สรุปผลการดําเนิน
โครงการ 

 

3.3 เรียนรูรวมกันเปนกลุม แลกเปล่ียน
ความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรูระหวาง
กัน   

1. โครงการกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนลูกเสือ-เนตรนารี 
2. กิจกรรมเวรประจําวัน 
3. กิจกรรมการเรียนแบบ
กระบวนการกลุม 
4. กิจกรรมโครงงานตามสาระ
วิชาตาง  ๆ

1. ผูเรียนมีสวนรวมปฏิบัติ
กิจกรรมกลุมโดยตลอดจน
งานสําเร็จลุลวงเปาหมายเปน
แบบอยางท่ีด ี
2. ผูเรียนสามารถแลกเปล่ียน
ความคดิเห็น อธิบายความรู
และวิธีการเรียนรูไดอยาง 

1. แบบบันทึกการสังเกต
พฤติกรรม 
2. ผลงานนักเรียน 
3. การนําเสนอผลงาน 
4. โลรางวัล เกียรติบัตร 
ประกาศนียบัตร 
5. รูปภาพกิจกรรม 

รอยละ 85 ไดระดับดขีึ้นไป 



มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน 

มาตรฐาน / ตัวบงชี ้ โครงการ / กิจกรรม / งาน สภาพ / พฤติกรรมท่ีพึงปรากฏ รองรอย / หลักฐาน คาเปาหมาย 
มาตรฐาน/ตัวบงชี ้

   ชัดเจน เต็มใจและไมปดปง
ขอมูล 
3. ผูเรียนมีความรับผิดชอบ
งานของตนตามขอตกลงของ
กลุมดวยความเต็มใจ 

6. สรุปผลการดําเนินโครงการ  

3.4 ใชเทคโนโลยีในการเรียนรูและ
นําเสนอผลงาน 

1. กิจกรรมการเรียนการสอนทุก
กลุมสาระฯ (ท่ีมีการนํา
เทคโนโลยีมาใชในการเรียนการ
สอน) 
2. โครงการการแขงขัน
โปรแกรมฝกพิมพ BBC Typing 
 

1. ผูเรียนมีความรู ความ
เขาใจ และใชส่ือเทคโนโลยี
คนหาขอมูลไดอยาง
คลองแคลว ตรงตาม
วัตถุประสงค  
2. ผูเรียนสามารถติดตอ 
ส่ือสารทางอินเทอรเน็ตได
อยางถูกตอง คลองแคลว 
 
 

1. ผลงานนักเรียน ช้ินงาน 
โครงงานของนักเรียน 
2. สรุปผลการประเมิน
สมรรถนะผูเรียน 
3. สรุปผลการสํารวจการใชส่ือ 
เทคโนโลยี 
4. แผนการจัดการเรียนรู (กลุม
สาระการเรียนรูการงานอาชีพ
และเทคโนโลย)ี 

รอยละ 84 ไดระดับดขีึ้นไป 



มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน 

มาตรฐาน / ตัวบงชี ้ โครงการ / กิจกรรม / งาน สภาพ / พฤติกรรมท่ีพึงปรากฏ รองรอย / หลักฐาน คาเปาหมาย 
มาตรฐาน/ตัวบงชี ้

   3. ผูเรียนสามารถใช
เทคโนโลยีในการ
ประมวลผลขอมูลไดอยาง
ถูกตอง รวดเรว็ 
4. ผูเรียนสามารถนําเสนอ
ผลงานโดยใชเทคโนโลยี
กราฟกออกแบบได
สอดคลองกับเนื้อหา 
5. ผูเรียนเปนแบบอยางท่ีดี 
สามารถแนะนํา ช้ีแนะ       
ใหความรูดานเทคโนโลยี   
แกผูอ่ืนได 
 
 
 

5. การนําเสนอผลงานของ
นักเรียน 
6. แบบสังเกตพฤติกรรมการ
เรียน 
7. โลรางวัล เกียรติบัตร 
ประกาศนียบัตร 
8. รูปภาพกิจกรรม 
9. สรุปผลการดําเนินโครงการ 

 



มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน 

มาตรฐาน / ตัวบงชี ้ โครงการ / กิจกรรม / งาน สภาพ / พฤติกรรมท่ีพึงปรากฏ รองรอย / หลักฐาน คาเปาหมาย 
มาตรฐาน/ตัวบงชี ้

มาตรฐานที่ 4 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจแกปญหาไดอยางมีสติสมเหตุผล           
4.1 สรุปความคดิจากเรื่องท่ีอาน ฟง 

และดู และส่ือสารโดยการพูด
หรือเขียนตามความคดิของตนเอง 

1. โครงการวันวิทยาศาสตร 
2. โครงการสงเสริมความ
เปนเลิศทางวิชาการ 
3. โครงการสงเสริมการอาน 
/ รักการเขียน 
4. กิจกรรมการเรียนการสอน 
5. กิจกรรมการบาน 5 ขอ 
6. กิจกรรมหนังสือเลมเล็ก 
7.โครงการวันสุนทรภู          
วันภาษาไทยแหงชาต ิ
8. โครงการหองสมุด
เคล่ือนท่ี 
9. โครงการจวนละออนอูเมือง 
10. โครงการ Fun with English 

1. ผูเรียนสามารถแยกแยะ
ขอเท็จจริง รายละเอียด และ
สรุปความคดิเห็นจากเรื่องท่ี 
อาน ฟง และด ู
2. ผูเรียนสามารถจัดกลุม
ขอมูลท่ีตองการเปรียบเทียบ
ไดหลายมิติ  
3. ผูเรียนสามารถ
เปรียบเทียบขอมูลระหวาง
มิติ และจัดกลุมความคดิตาม
มิติท่ีกําหนด 
4. ผูเรียนสามารถนําความรู
เดิมมาอธิบายเพ่ือสรุปเปน
ความรูใหม และเสนอ 

1. บันทึกการสังเกต 
2. สรุปผลการประเมินอาน
คิด วิเคราะห และเขียน 
3. ผลการประเมินการปฏิบัติ
กิจกรรมของผูเรียน 
4. สมุดแบบฝกหัดของ
นักเรียน 
5. ผลงานนักเรียน 
6. การนําเสนอผลงาน 
7. โลรางวัล เกียรติบัตร 
ประกาศนียบัตร 
8. รูปภาพกิจกรรม 
9. สรุปผลการดําเนินโครงการ 

รอยละ 70 ไดระดับดขีึ้นไป 



มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน 

มาตรฐาน / ตัวบงชี ้ โครงการ / กิจกรรม / งาน สภาพ / พฤติกรรมท่ีพึงปรากฏ รองรอย / หลักฐาน คาเปาหมาย 
มาตรฐาน/ตัวบงชี ้

   ความคดิจากเรื่องท่ีอาน ฟง 
และดู โดยพูดหรือเขียนได
หลายรูปแบบตามความ
คิดเห็นของนกัเรียนไดอยางมี
เหตุผล 

10. การนําเสนอคําเมือง   
หนาเสาธง 

 

4.2 นําเสนอวิธีคิด วิธีแกปญหาดวย
ภาษาหรือวิธีการของตนเอง 

1. โครงการวันวิทยาศาสตร 
2. โครงการสงเสริมความ
เปนเลิศทางวิชาการ 
3. กิจกรรมการเรียนการสอน
แบบโครงงาน 
4. กิจกรรมการนําเสนอ
ผลงาน 
5. กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู 
6. โครงการอัจฉรยิะภาพทาง
วิทยาศาสตร 

1. ผูเรียนมีความสามารถ
นําเสนอรูปแบบวิธีคิด และ
วิธีแกปญหาไดอยางนาสนใจ
และชัดเจน โดยการพูดหรือ
เขียนดวยภาษาท่ีสุภาพ 
ถูกตองตามหลักภาษา หรือ
โดยวิธีการอ่ืนตามความคดิ
ของตนเองตามวัตถุประสงค 
2. ผูเรียนมีความสามารถใน
การใชส่ือหรือส่ือเทคโนโลย ี

1. สรุปผลการประเมิน
สมรรถนะผูเรียน 
2. สรุปผลการประเมินการ 
อาน คิด วิเคราะห และเขียน 
3. แบบสังเกตพฤติกรรม 
4. ช้ินงาน / ผลงาน เชน ผัง
ความคดิ (Mind map) , 
รายงาน , เรียงความ  
5. การใชเทคโนโลยี
ประกอบการนําเสนอผลงาน 

รอยละ 75 ไดระดับดขีึ้นไป 



มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน 

มาตรฐาน / ตัวบงชี ้ โครงการ / กิจกรรม / งาน สภาพ / พฤติกรรมท่ีพึงปรากฏ รองรอย / หลักฐาน คาเปาหมาย 
มาตรฐาน/ตัวบงชี ้

  7. โครงการคณิตคดิเร็ว ประกอบการนําเสนอหลาย
รูปแบบ ทําใหผูอ่ืนเขาใจ
ชัดเจน และเปนแบบอยางท่ีดี 
ใหคําแนะนํา ช้ีแนะแกผูอ่ืน
ได 

6.โลรางวัล เกียรติบัตร 
ประกาศนียบัตร 
7. รูปภาพกิจกรรม 
8. สรุปผลการดําเนินโครงการ 

 

4.3 กําหนดเปาหมาย คาดการณ 
ตัดสินใจแกปญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ 

1. โครงการวันวิทยาศาสตร 
2. โครงการสงเสริมความ
เปนเลิศทางวิชาการ 
3. กิจกรรมการเรียนการสอน
แบบโครงงาน 
4. กิจกรรมการเรียนการสอน
แบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
5. กิจกรรมการนําเสนอ
ผลงาน 
6. กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู 

1. ผูเรียนสามารถกําหนด
เปาหมายท่ีจะทําใหสําเร็จ 
โดยการรวบรวมขอมูล 
จัดระบบขอมูล และวิเคราะห
ขอมูลท่ีเกี่ยวของกับปญหา 
2. ผูเรียนสามารถคาดคะเน
สถานการณหรือคาดคะเน
คําตอบเพ่ือกําหนดเปาหมาย 
3. ผูเรียนสามารถกําหนด
ทางเลือกตัดสินใจแกปญหา 

1. แบบสรุปผลการประเมิน
รอยละผูเรียนท่ีผานเกณฑ
การประเมินความสามารถใน
การคดิ 
2. แบบสรุปผลการประเมิน
รอยละผูเรียนท่ีผานเกณฑ
การประเมินสมรรถนะสําคัญ
ขอผูเรียน 
3. แบบสรุปผลการประเมิน
รอยละผูเรียนท่ีผานเกณฑ 

รอยละ 70 ไดระดับดขีึ้นไป 



มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน 

มาตรฐาน / ตัวบงชี ้ โครงการ / กิจกรรม / งาน สภาพ / พฤติกรรมท่ีพึงปรากฏ รองรอย / หลักฐาน คาเปาหมาย 
มาตรฐาน/ตัวบงชี ้

  7. โครงการคณิตคดิเร็ว โดยใชขอมูลสารสนเทศท่ี
นาเช่ือถือ สอดคลองกับ
สภาพปจจุบัน และการ
คาดการณอนาคตมา
สนับสนุนหรือโตแยงได
หลายวิธี ชัดเจนและ
สมเหตุสมผล 

การประเมินความสามารถ  
ในการอาน คดิ วิเคราะห 
และเขียน 
4. แบบสรุปการสังเกต
พฤติกรรม 
5. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
6. ผลงานนักเรียน 
7. รูปภาพกจิกรรม 
8.สรุปผลการดําเนิน
โครงการ 

 

4.4 มีความคดิริเริ่ม และสรางสรรค
ผลงานดวยความภาคภูมิใจ 

1. โครงการวันวิทยาศาสตร 
2. โครงการสงเสริมความ
เปนเลิศทางวิชาการ 
3. กิจกรรมการเรียนการสอน
แบบโครงงาน 

1. ผูเรียนสามารถคิดริเริ่ม  
รวบรวม ผสมผสาน และ
แตกความคิดจากเดิมไปสู
ความคดิแปลกใหมท่ีไมซํ้า
ของเดิม 

1. แบบสรุปผลการประเมิน
รอยละของผูเรียนท่ีผาน
เกณฑการประเมิน
ความสามารถในการคิด     
ในภาพรวมของโรงเรียน 

รอยละ 70 ไดระดับดขีึ้นไป 



มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน 

มาตรฐาน / ตัวบงชี ้ โครงการ / กิจกรรม / งาน สภาพ / พฤติกรรมท่ีพึงปรากฏ รองรอย / หลักฐาน คาเปาหมาย 
มาตรฐาน/ตัวบงชี ้

  4. กิจกรรมการเรียนการสอน
แบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
5. กิจกรรมการนําเสนอ
ผลงาน 
6. กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู 
7. กิจกรรมการจัดนิทัศการณ 
แสดงผลงานของนักเรียน 

2. ผูเรียนสามารถเช่ือมโยง
และผสมผสานประสบการณ
เกาเขากับประสบการณใหม 
สรางสรรคและพัฒนาผลงาน
ดวยตนเองอยางมีหลักเกณฑ 
3.ผูเรียนมีผลงานแปลกใหม
หลายชิ้น ท่ีเปนประโยชนตอ
ตนเองและสงัคม เปน
แบบอยางท่ีดี เชน งานเขียน 
งานศลิปะ และงานสรางสรรค 
4. ผูเรยีนสามารถอธิบาย
รายละเอยีดของผลงานท่ีคิดข้ึน
ไดอยางชัดเจน และนําเสนอ
หรือเผยแพรผลงานท้ังในและ
นอกสถานศึกษา 
 

2. แบบสังเกตและบันทึก
พฤติกรรม 
3. ผลงาน ช้ินงาน โครงงาน
ของผูเรียน 
4. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
5. รูปภาพกจิกรรม 
6.สรุปผลการดําเนิน
โครงการ 
7. เอกสารการวดัและ
ประเมินผลผูเรียนทุก
ระดับช้ัน 
8. รายงานประจําปของ
สถานศึกษา 

 



มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน 

มาตรฐาน / ตัวบงชี ้ โครงการ / กิจกรรม / งาน สภาพ / พฤติกรรมท่ีพึงปรากฏ รองรอย / หลักฐาน คาเปาหมาย 
มาตรฐาน/ตัวบงชี ้

มาตรฐานที่ 5 ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลกัสูตร 
5.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตละ

กลุมสาระเปนไปตามเกณฑ 
1. กิจกรรมการเรียนการสอน 
8 กลุมสาระการเรียนรู       
ทุกรายวิชา 
2. โครงการสงเสริมความ
เปนเลิศทางวิชาการ 
3. โครงการสงเสริมการอาน/
รักการเขียน 
4. โครงการคณิตคดิเร็ว 
5. โครงการวันวิทยาศาสตร 
6. โครงการอัจฉรยิภาพทาง
วิทยาศาสตร 
7. โครงการ Fun with 
English 
8.โครงการสรางเสริมสุขภาพ 

1. ผูเรียนมีผลการเรียน 8 
กลุมสาระการเรียนรูผาน
เกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด 
2. ผูเรียนมีผลการเรียน 8 
กลุมสาระการเรียนรูผาน
เกณฑท่ีเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
กําหนด 

1. สรุปรายงานผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 8 กลุมสาระ
การเรียนรู ทุกระดับช้ัน 
2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 8 กลุมสาระ
การเรียนรู ทุกระดับช้ันในป
ปจจุบัน และปท่ีผานมา 
3. สารสนเทศประจําป 
4. ผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา 
5. แผนพัฒนาคณุภาพ
สถานศึกษา 
6. แผนปฏิบัติงานประจําป 
7. รูปภาพกจิกรรม 

รอยละ 65 ไดระดับดขีึ้นไป 



มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน 

มาตรฐาน / ตัวบงชี ้ โครงการ / กิจกรรม / งาน สภาพ / พฤติกรรมท่ีพึงปรากฏ รองรอย / หลักฐาน คาเปาหมาย 
มาตรฐาน/ตัวบงชี ้

  และสมรรถภาพทางกาย 
9. โครงการแขงขันโปรแกรม
ฝกพิมพ BBC Typing 
10. โครงการศิลปนรุนเยาว 
11. กิจกรรมการวัดและ
ประเมินผล 

 8. แผนการจดัการเรยีนรู 
9. บันทึกหลังการสอน 
10. วิจัยในช้ันเรียน 
11. รูปภาพกจิกรรม 
12. สรุปผลการดําเนิน
โครงการ 

 

5.2 ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญ
ตามหลักสูตรเปนไปตามเกณฑ  

1.  กิจกรรมการเรียนการสอน 
2. โครงการจวนละออนอูกํา
เมือง 
3. โครงการคณิตคิดเร็ว 
4.  โครงการกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน 
5. โครงการแขงขันโปรแกรม
ฝกพิมพ BBC Typing 

1. ผูเรียนมีผลการประเมิน
สมรรถนะสําคัญตาม
หลักสูตรผานเกณฑ              
ท่ีสถานศึกษากําหนด 
2. ผูเรียนมีผลการประเมิน
สมรรถนะสําคัญตาม
หลักสูตรผานเกณฑ              
ท่ีเขตพ้ืนท่ีการศึกษากําหนด 

1. แบบประเมินสรุปสมรรถนะ
สําคัญตามหลักสูตร 
2. บันทึกหลังการสอน 
3. แผนการจัดการเรียนรู 
4. ผลงานนักเรียน 
5. แบบสรุปบันทึกพฤติกรรม 
6. รูปภาพกจิกรรม 
7. สรุปผลการดําเนิน
โครงการ 

รอยละ 78 ไดระดับดขีึ้นไป 



มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน 

มาตรฐาน / ตัวบงชี ้ โครงการ / กิจกรรม / งาน สภาพ / พฤติกรรมท่ีพึงปรากฏ รองรอย / หลักฐาน คาเปาหมาย 
มาตรฐาน/ตัวบงชี ้

5.3 ผลการประเมินการอาน  คิด
วิเคราะห และเขียนเปนไปตาม
เกณฑ 

1. กิจกรรมการเรียนการสอน 
2. กิจกรรมการนําเสนอผลงาน 
3. โครงการสงเสริมความเปน
เลิศทางวิชาการ 
4. โครงการสงเสริมรักการอาน 
/ รักการเขียน 
5. โครงการคณิตคิดเร็ว 
6. โครงการอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร 
7. กิจกรรมการทดสอบ
ความสามารถทางภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ 
8. กิจกรรมการวัดและ
ประเมินผล 
 

1. ผูเรียนมีผลการประเมิน
ประเมินการอาน  คิดวิเคราะห 
และเขียนผานเกณฑ              
ท่ีสถานศึกษากําหนด 
2. ผูเรียนมีผลการประเมิน
ประเมินการอาน  คิดวิเคราะห 
และเขียน ผานเกณฑ              
ท่ีเขตพ้ืนท่ีการศึกษากําหนด 

1. แบบประเมินสรุปการอาน 
คิดวิเคราะหและเขียน 
2. บันทึกหลังการสอน 
3. แผนการจัดการเรียนรู 
4. ผลงานนักเรียน 
5. แบบสรุปบันทึกพฤติกรรม 
6. รูปภาพกจิกรรม 
7. สรุปผลการดําเนิน
โครงการ 

รอยละ 75 ไดระดับดขีึ้นไป 



มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน 

มาตรฐาน / ตัวบงชี ้ โครงการ / กิจกรรม / งาน สภาพ / พฤติกรรมท่ีพึงปรากฏ รองรอย / หลักฐาน คาเปาหมาย 
มาตรฐาน/ตัวบงชี ้

5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเปนไป
ตามเกณฑ 

1. โครงการติวเขม พิชิต      
O-NET 
2. กิจกรรมการเรียนการสอน 
8 กลุมสาระการเรียนรู        
ทุกรายวิชา 
3. กิจกรรมซอมเสริม 
4. โครงการแขงขันทักษะ
ตามกลุมสาระการเรยีนรู
ตางๆ 
5. โครงการวิจยัในช้ันเรียน 
6. กิจกรรมการวดัและ
ประเมินผล 
 
 
 

1. ผูเรียนรอยละ 50 มีผลการ
ทดสอบรวมยอดเฉล่ีย สูงกวา
ระดับชาติ ระดับตนสังกัด 
และระดับเขตพ้ืนท่ี 
2. สถานศึกษามีผลการ
ทดสอบโดยเฉล่ียสูงขึ้นทุกป
การศึกษา 

1. รายงานผลการทดสอบ
ระดับชาติขัน้พ้ืนฐานจาก
สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแหงชาติ (สทศ.) 
2. สรุปผลการทดสอบ
ระดับชาติขัน้พ้ืนฐาน 
เปรียบเทียบปปจจุบันและป
ท่ีผานมา 
3. รูปภาพกจิกรรมการ
ทดสอบระดับชาติขัน้พ้ืนฐาน 
4. วิจัยในช้ันเรียน 

รอยละ 68 ไดระดับดขีึ้นไป 



มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน 

มาตรฐาน / ตัวบงชี ้ โครงการ / กิจกรรม / งาน สภาพ / พฤติกรรมท่ีพึงปรากฏ รองรอย / หลักฐาน คาเปาหมาย 
มาตรฐาน/ตัวบงชี ้

มาตรฐานที่ 6 ผูเรียนมีทกัษะในการทํางาน รักการทํางาน  สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได และมีเจตคตทิี่ดีตออาชีพสุจริต   
6.1 วางแผนการทํางานและ

ดําเนินการจนสําเร็จ 
1. โครงการพัฒนาระบบการ
วัดและประเมินผล เพ่ือการ
วิเคราะหผูเรียนเปน
รายบุคคล 
2. กิจกรรมการเรียนการสอน
แบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
เนนกระบวนการกลุม การคิด
เคราะห  
3. กิจกรรมโครงงานตาม
สาระวิชาตางๆ 
 

1. ผูเรียนสามารถวาง
แผนการทํางานท่ีชัดเจนเปน
ระบบ 
2. ผูเรียนสามารถดําเนินงาน
ตามขั้นตอนท่ีกําหนดไวทุก
ขั้นตอน 
3. ผูเรียนสามารถทํางาน
สําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงค
และเปาหมายท่ีกําหนดอยาง
มีคุณภาพ มีผลงานเปน
แบบอยางท่ีด ี
4. ผูเรียนสามารถทบทวน 
ปรับปรุง และพัฒนางาน
อยางตอเนื่อง 

1. ผลงานนักเรียน 
2. แฟมสะสมผลงานนักเรียน 
3. บันทึกพฤตกิรรม 
4. ผลงาน ช้ินงาน โครงงาน
ของผูเรียน 
5. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
6. รูปภาพกจิกรรม 
7. สรุปผลการดําเนิน
โครงการ 
 

รอยละ 81 ไดระดับดขีึ้นไป 



มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน 

มาตรฐาน / ตัวบงชี ้ โครงการ / กิจกรรม / งาน สภาพ / พฤติกรรมท่ีพึงปรากฏ รองรอย / หลักฐาน คาเปาหมาย 
มาตรฐาน/ตัวบงชี ้

6.2 ทํางานอยางมีความสุข มุงม่ัน
พัฒนางาน และภูมิใจในผลงาน
ของตนเอง 

1. โครงการ Junior Web 
Designer 
2. โครงการโปรแกรมฝก
พิมพ BBC Typing 
3. โครงการ Fun with 
English 
4. โครงการศึกษาดจูากการ
จัดนิทรรศการศิลปะของ
ศิลปน    
5. กจิกรรมการเรียนการสอน
แบบโครงงาน  
6. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
7. กจิกรรมการเรียนรูท่ีเนน
ทักษะกระบวนการ                                              

1. ผูเรียนปฏิบัติงานดวย
ความ เต็มใจ พึงพอใจ และ
ช่ืนชอบตองานท่ีไดรับ
มอบหมาย 
2. ผูเรียนปฏิบัติงานดวย
ความกระตือรือรน ตั้งใจ 
พากเพียร และมีความ
ละเอียดรอบคอบในการ
ทํางานทุกขัน้ตอน 
3. ผูเรียนยอมรับคําวิพากย 
วิจารณ ความคิดเห็น 
ขอเสนอแนะของผูอ่ืน 
4. ผูเรียนมีการปรับปรุงและ
พัฒนางานของตนเองอยาง
ตอเนื่อง 

1. ผลงาน ช้ินงาน โครงงาน
ของผูเรียน 
2. แฟมสะสมผลงานนกัเรยีน 
3. ผลการประเมินพฤตกิรรม 
4. รองรอยผลงานของผูเรยีน
รายบุคคลและรายกลุม 
5. รูปภาพกจิกรรม 
6. สรุปการดําเนินโครงการ 
 

รอยละ 87 ไดระดับดขีึ้นไป 



มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน 

มาตรฐาน / ตัวบงชี ้ โครงการ / กิจกรรม / งาน สภาพ / พฤติกรรมท่ีพึงปรากฏ รองรอย / หลักฐาน คาเปาหมาย 
มาตรฐาน/ตัวบงชี ้

   5. ผูเรียนมีความรูสึกช่ืนชม
ตอผลสําเร็จของผลงาน 

  

6.3 ทํางานรวมกับผูอ่ืนได 1. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
2. โครงการ/กิจกรรมกลุม
สาระการเรียนรู 
3. กจิกรรมการเรียนรูท่ีเนน
กระบวนการกลุม 
4. กจิกรรมการแขงขันทักษะ 
ส่ิงประดษิฐ 
5.  กิจกรรมการสอนโดยใช
บทบาทสมมต ิ

1. ผูเรียนมีสวนรวมในการ
วางแผนการทํางานกับหมู
คณะครบทุกขั้นตอน 
2. ผูเรียนสามารถทํางานโดย
ใชกระบวนการกลุมและ
ปฏิบัติงานตามบทบาทและ
หนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย
อยางเปนระบบ 
3. นักเรียนสามารถแสดง
ความคดิเห็นไดอยาง
สรางสรรคและมีเหตุผล 
ยอมรับความคดิเห็นของ
เพ่ือน 

1. รองรอยผลงานของผูเรียน
รายบุคคลและรายกลุม 
2. ผลงานของผูเรียน
รายบุคคลและผลงานกลุม 
3. แฟมสะสมผลงานของ
ผูเรียน 
4. บันทึกการประเมิน
พฤติกรรมการปฏิบัติงานของ
ผูเรียน 
5. รูปภาพกจิกรรม 
6. สรุปการดําเนินโครงการ 

รอยละ 88 ไดระดับดขีึ้นไป 



มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน 

มาตรฐาน / ตัวบงชี ้ โครงการ / กิจกรรม / งาน สภาพ / พฤติกรรมท่ีพึงปรากฏ รองรอย / หลักฐาน คาเปาหมาย 
มาตรฐาน/ตัวบงชี ้

   4. นักเรียนมีความเปนผูนํา
และผูตามท่ีดี 
5. นักเรยีนมีมนุษยสัมพันธ 
สามารถประสานการทํางาน
รวมกับหมูคณะจนบรรลุผล
สําเร็จ 

  

6.4 มีความรูสึกท่ีดีตออาชีพสุจริต
และหาความรูท่ีเกี่ยวกับอาชีพ     
ท่ีตนเองสนใจ 

1. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
2. กิจกรรมการสอนโดยใช
บทบาทสมมต ิ
3. โครงงานตามกลุมสาระฯ 
4. การสอนโดยกระบวนการ
สรางนิสัย 
5. การสอนโดยใชกรณีศึกษา 

1. ผูเรียนแสดงความรูสึกท่ีดี 
และสนับสนุนอาชีพสุจริตได
อยางกวางขวาง ยึดม่ันใน
แนวทางการประกอบอาชีพ
สุจริต 
2. นักเรียนสามารถบอก
แหลงขอมูลเกี่ยวกับอาชีพ
สุจริตไดหลากหลาย 
 

1. รองรอยผลงานของผูเรียน
รายบุคคลและรายกลุม 
2. ผลงานของผูเรียน
รายบุคคลและผลงานกลุม 
3. แฟมสะสมผลงานผูเรียน 
4. บันทึกการประเมิน
พฤติกรรมการปฏิบัติงานของ
ผูเรียน 
5. รูปภาพกจิกรรม 
6. สรุปการดําเนินโครงการ 

รอยละ 90 ไดระดับดขีึ้นไป 



มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน 

มาตรฐาน / ตัวบงชี ้ โครงการ / กิจกรรม / งาน สภาพ / พฤติกรรมท่ีพึงปรากฏ รองรอย / หลักฐาน คาเปาหมาย 
มาตรฐาน/ตัวบงชี ้

   3. นักเรียนสามารถศึกษา 
คนควา แสวงหาขอมูล
ความรูในอาชีพท่ีตนเอสนใจ
เปนประจํา 
4. นักเรียนสามารถเชิญชวน 
แนะนํา นําเสนอประโยชน 
คุณคาและความสําคัญของ
อาชีพท่ีตนเองสนใจ เพ่ือให
ผูอ่ืนเห็นคุณคาและ
ความสําคัญของอาชีพสุจริต
ท่ีตนเองสนใจ 
5. นักเรียนเขารวมกิจกรรมท่ี
เกี่ยวของกับอาชีพท่ีตนเอง
สนใจเม่ือมีโอกาสทุกครั้ง 

  

 
 



มาตรฐานดานการจัดการศึกษา 

มาตรฐาน / ตัวบงชี ้ โครงการ / กิจกรรม / งาน สภาพ / พฤติกรรมท่ีพึงปรากฏ รองรอย / หลักฐาน คาเปาหมาย 
มาตรฐาน/ตัวบงชี ้

มาตรฐานที่ 7  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาทีอ่ยางมีประสิทธิภาพและเกดิประสิทธผิล 
7.1 ครูมีการกําหนดเปาหมายคุณภาพ

ผูเรียนท้ังดานความรู ทักษะ
กระบวนการ  สมรรถนะ และ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

1. โครงการการจัดการเรียนรู
ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
2. โครงการสงเสริมความ
เปนเลิศทางวิชาการ 

1. ครูมีความรู ความเขาใจใน
เปาหมายคุณภาพผูเรียน ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 
2. ครูสามารถแสดงการ
เช่ือมโยงเปาหมายคุณภาพ
ผูเรียนและมาตรฐานการ
เรียนรูของหลักสูตร
สถานศึกษา กับแผนการ
จัดการเรียนรูไดอยางชัดเจน 
3. ครูมีการวางแผนการ
จัดการเรียนรูโดยกําหนด
เปาหมาย คุณภาพผูเรียน
ครอบคลุมท้ังดานความรู 
ทักษะกระบวนการ  

1. หลักสูตรสถานศึกษา /                                                                                                                                                                        
หลักสูตรกลุมสาระการ
เรียนรู 
2. แผนการจดัการเรยีนรู 
3. ส่ือการเรียนรู 
4. ปฏิทินปฏิบัติงาน 
5. รูปภาพกจิกรรม 
6. สรุปการดําเนนิโครงการ 

รอยละ 90 ไดระดับดขีึ้นไป 



มาตรฐานดานการจัดการศึกษา 

มาตรฐาน / ตัวบงชี ้ โครงการ / กิจกรรม / งาน สภาพ / พฤติกรรมท่ีพึงปรากฏ รองรอย / หลักฐาน คาเปาหมาย 
มาตรฐาน/ตัวบงชี ้

   สมรรถนะสําคัญและคุณ
ลักษณอันพึงประสงคได
อยางเหมาะสม 
4. ครูสามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแสดงถึงการพัฒนาการ
คุณภาพผูเรียน ครอบคลุมท้ัง
ดานความรู ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะ
สําคัญ และคุณลักษณะอันพึง
ประสงคอยางชัดเจน 

  

7.2 ครูมีการวิเคราะหผูเรียนเปน
รายบุคคล และใชขอมูลในการวาง
แผนการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของผูเรียน 

1. โครงการการจัดการเรียนรู
ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
2. โครงการสงเสริมความ
เปนเลิศทางวิชาการ 

1. ครูมีการวิเคราะหผูเรียน
เปนรายบุคคล และจัดทํา
สารสนเทศอยางเปนระบบ 
2. ครูมีการนําขอมูล
สารสนเทศมาใชในการ 

1. รายงานการวิจัยในช้ันเรียน 
2. แผนการเรียนรู 
3. ส่ือการเรียนรู 
4. รูปภาพกจิกรรม 
5. สรุปการดําเนนิโครงการ 

รอยละ 80 ไดระดับดขีึ้นไป 



มาตรฐานดานการจัดการศึกษา 

มาตรฐาน / ตัวบงชี ้ โครงการ / กิจกรรม / งาน สภาพ / พฤติกรรมท่ีพึงปรากฏ รองรอย / หลักฐาน คาเปาหมาย 
มาตรฐาน/ตัวบงชี ้

   วางแผนจัดการเรียนรูโดยมี
กิจกรรมท่ีหลากหลาย
เหมาะสมกับผูเรียนท่ี
แตกตางกัน จดักจิกรรมท่ี
เปนแบบอยางท่ีดีแสดงถึง
การแกปญหาหรือพัฒนา
ผูเรียนใหมีคณุภาพเต็มตาม
ศักยภาพ และสามารถช้ีแนะ 
ใหคําแนะนําแกผูอ่ืนได 
3. ครูมีการสงตอขอมูล
สารสนเทศใหระดับช้ันท่ี
สูงขึ้น 
 
 
 

6. แฟมขอมูลผูเรียนเปน
รายบุคคล 

 



มาตรฐานดานการจัดการศึกษา 

มาตรฐาน / ตัวบงชี ้ โครงการ / กิจกรรม / งาน สภาพ / พฤติกรรมท่ีพึงปรากฏ รองรอย / หลักฐาน คาเปาหมาย 
มาตรฐาน/ตัวบงชี ้

7.3 ครูออกแบบและการจดัการเรียนรู
ท่ีตอบสนองความแตกตาง
ระหวางบุคคลและพัฒนาการทาง
สติปญญา 

1. โครงการการจัดการเรียนรู
ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

1. ครูสามารถออกแบบการ
จัดการเรียนรูท่ีสอดคลอกับ
มาตรฐานการเรยีนรู ตวัช้ีวดั 
สมรรถนะสําคัญ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค  
2. ครูสามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนรูตามแผนการจดัการ
เรียนรูท่ีกําหนดไว 
3. ครูสามารถจัดกิจกรรม
สงเสริมพัฒนาการทางดาน
สติปญญาของผูเรียนตาม
ระดับความสามารถ และ
ปรับปรุงพัฒนาการออกแบบ
การเรียนรูอยางตอเนื่อง 
 

1. หลักสูตรสถานศึกษา 
2. แผนการจดัการเรยีนรู 
3. ส่ือการเรียนรู 
4. รูปภาพกจิกรรม 
5. สรุปการดําเนนิโครงการ 
6. แฟมขอมูลผูเรียนเปน
รายบุคคล 
7. หลักฐานการสอนเสริม/
สอนซอม 
8. ทะเบียนแหลงเรียนรู 

รอยละ 80 ไดระดับดขีึ้นไป 



มาตรฐานดานการจัดการศึกษา 

มาตรฐาน / ตัวบงชี ้ โครงการ / กิจกรรม / งาน สภาพ / พฤติกรรมท่ีพึงปรากฏ รองรอย / หลักฐาน คาเปาหมาย 
มาตรฐาน/ตัวบงชี ้

7.4 ครูใชส่ือและเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมผนวกกับการนําบริบท
และภูมิปญญาของทองถ่ินมา 
บูรณาการณในการจัดการเรียนรู 

1. โครงการจวนละออนอูกํา
เมือง 
2. โครงการ “Junior  Web 
Designer นักออกแบบ
เว็บไซตรุนจิว๋” (ชวงช้ันท่ี 2 ) 
3. กิจกรรมแขงขันโปรแกรม
ฝกพิมพ BBC Typeing 
4. โครงการเรียนรูกับภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 

1. ครูมีการสํารวจและ
รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับส่ือ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี ภูมิ
ปญญาทองถ่ินและบริบท
ของทองถ่ิน ท่ีเปนปจจุบัน 
เพ่ือวางแผนจัดทํา จดัหา 
พัฒนาส่ือ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีอยางมี
ประสิทธิภาพ 
2. ครูมีการนําบริบท และ  
ภูมิปญญาทองถ่ินมาบูรณา
การในการจัดการเรียนรูอยาง
เหมาะสม สอดคลองกับ
เนื้อหาและรูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู 

1. ส่ือการเรียนรู 
2. รูปภาพกจิกรรม 
3. สรุปการดําเนนิโครงการ 
4. แฟมสะสมผลงานครู 
5. แบบสํารวจขอมูล ส่ือ 
นวัตกรรม และเทคโนโลย ี
ทางการศึกษา แหลงเรียนรู 
บริบทและภมิูปญญาทองถ่ิน 
6. แผนการจดัการเรยีนรู 
7. รายงานวิจยัช้ันเรียน 

รอยละ 90 ไดระดับดขีึ้นไป 



มาตรฐานดานการจัดการศึกษา 

มาตรฐาน / ตัวบงชี ้ โครงการ / กิจกรรม / งาน สภาพ / พฤติกรรมท่ีพึงปรากฏ รองรอย / หลักฐาน คาเปาหมาย 
มาตรฐาน/ตัวบงชี ้

   3. ครูมีการประเมินคณุภาพ
และประสิทธิภาพของส่ือ
โดยผานกระบวนการ
ศึกษาวิจัย 

  

7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลท่ี
มุงเนนการพัฒนาการเรียนรูของ
ผูเรียน ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 

1. โครงการอบรมพัฒนา
แผนการสอนท่ีเนนนักเรียน
เปนสําคัญ 
2. กิจกรรมการวดัและการ
ประเมินผลการเรียน 

1. ครูมีการพัฒนาเครื่องมือ
วัดและประเมินผลการเรียนท่ี
มีคุณภาพตามหลักการวัด
และประเมินผล สอดคลอง
กับทุกมาตรฐานและตัวช้ีวัด 
ตามกิจกรรมการจดัการ
เรียนรู พรอมท้ังจัดเก็บ
เครื่องมืออยางเปนระบบ 
2. ครูมีการวัดและ
ประเมินผลพัฒนาการของ
ผูเรียนดวยวิธีการและ 

1. แผนการสอนรายกลุม
ประสบการณ 
2. รูปภาพกจิกรรม 
3. เครื่องมือการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู 
4. แผนการจดัการเรยีนรู/
บันทึกผลหลังการจดั
กิจกรรมการเรียนรูและ
พัฒนาการของผูเรียน 
5. ช้ินงาน / ภาระงานของ
นักเรียน 

รอยละ 80 ไดระดับดขีึ้นไป 



มาตรฐานดานการจัดการศึกษา 

มาตรฐาน / ตัวบงชี ้ โครงการ / กิจกรรม / งาน สภาพ / พฤติกรรมท่ีพึงปรากฏ รองรอย / หลักฐาน คาเปาหมาย 
มาตรฐาน/ตัวบงชี ้

   เครื่องมือท่ีหลากหลาย และ
ตัดสินผลการเรียนรูโดย
พิจารณาคะแนนพัฒนาการ 

  

7.6 ครูใหคําแนะนํา คําปรกึษา และ
แกไขปญหาใหแกผูเรียนท้ังดาน
การเรียนและคุณภาพชีวิตดวย
ความเสมอภาค 

1. โครงการเยี่ยมบาน 
2. โครงการสานสัมพันธ
ผูปกครอง 

1. ครูมีการศึกษาผูเรียนเปน
รายบุคคล มีการชวยเหลือ
ผูเรียนรายบุคคล โดยให
คําแนะนํา คําปรึกษา และ
แกไขปญหาอยางเปนระบบ  
2. ครูมีการประสานความ
รวมมือกับผูเกี่ยวของในการ
ดูแลชวยเหลือผูเรียนท้ังดาน
การเรียนและคณุภาพชีวิต
ดวยความเทาเทียมกนั 
3. ครูมีการรายงานผลผูเรียน
เปนรายบุคคลใหผูปกครอง 

1. แบบบันทึกการเยี่ยมบาน 
2. แบบบันทึกพฤติกรรมของ
นักเรียน 
3. รูปภาพกจิกรรม 
4. สรุปการดําเนนิโครงการ 
5. แบบบันทึกขอมูลนกัเรียน
รายบุคคล 
6. แผนงาน / โครงการ ระบบ
การดูแลชวยเหลือนักเรียน 
7. เอกสารท่ีเกีย่วของกับการ
ดําเนินงานตามระบบ 
การดูแลชวยเหลือนักเรียน  

รอยละ 90 ไดระดับดขีึ้นไป 



มาตรฐานดานการจัดการศึกษา 

มาตรฐาน / ตัวบงชี ้ โครงการ / กิจกรรม / งาน สภาพ / พฤติกรรมท่ีพึงปรากฏ รองรอย / หลักฐาน คาเปาหมาย 
มาตรฐาน/ตัวบงชี ้

7.7 ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการ
จัดการเรียนรูในวชิาท่ีตน
รับผิดชอบ และใชผลในการปรับ
การสอน 

1. งานวิจัยในช้ันเรียน 
2. กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ครูมีการศึกษาคนควา 
แสวงหาความรู และมีความรู
เกี่ยวกับการวิจัยในช้ันเรียน 
2. ครูมีการทําวิจัยในช้ันเรียน
อยางนอยปละ 1 เรื่อง ใน
กลุมสาระฯท่ีตนรับผิดชอบ 
ผลงานเปนแบบอยางท่ีดี และ
สามารถใหคําแนะนํา ช้ีแนะ
แกผูอ่ืนได 
3. ครูมีการนําผลการวิจัยใน
ช้ันเรียนไปแกปญหา และ
พัฒนาผูเรียน มีการเผยแพร
ผลงานวิจัยและมีการ
แกปญหา และพัฒนาผูเรียน
โดยการวิจัยอยางตอเนื่อง 

1. สรุปรายงานการวิจัยในช้ัน
เรียน 
2. แฟมสะสมผลงานคร ู
3. แบบบันทึกพฤติกรรม 
4. เอกสาร / หลักฐานการ
เผยแพรผลงานวิจัย 
5. ส่ือ/นวัตกรรม/เทคนิคการ
สอนท่ีใชพัฒนา/แกปญหา 
ผูเรียน 

รอยละ 80 ไดระดับดขีึ้นไป 



มาตรฐานดานการจัดการศึกษา 

มาตรฐาน / ตัวบงชี ้ โครงการ / กิจกรรม / งาน สภาพ / พฤติกรรมท่ีพึงปรากฏ รองรอย / หลักฐาน คาเปาหมาย 
มาตรฐาน/ตัวบงชี ้

7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเปน
แบบอยางท่ีดี และเปนสมาชิกท่ีดี
ของสถานศึกษา 

1. โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมคร ู
2. โครงการอบรมพัฒนา
วิชาชีพคร ู

1. ครูยึดม่ันและปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมของศาสนาท่ีตน  
นับถือ 
2. ครูยึดม่ันและปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพคร ู
3. ครูปฏิบัติตนเปนแบบอยาง
ท่ีดีในการดํารงชีวิต ท้ังตอ
ตนเอง ครอบครวั และสังคม 
4. ครูมีการพัฒนาตนเองใหมี
ความกาวหนาในวิชาชีพ 
5. ครูมีความรับผิดชอบตอ
หนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 
6. ครูใหความรวมมือใน
กิจกรรมของสถานศึกษา 
7. ครูมีความรักสามัคคีใน    
หมูคณะ 

1. แฟมสะสมผลงานคร ู
2. รูปภาพกิจกรรม 
3. รายงานการประเมินตนเอง 
(SAR ครู) 
 

รอยละ 95 ไดระดับดขีึ้นไป 



มาตรฐานดานการจัดการศึกษา 

มาตรฐาน / ตัวบงชี ้ โครงการ / กิจกรรม / งาน สภาพ / พฤติกรรมท่ีพึงปรากฏ รองรอย / หลักฐาน คาเปาหมาย 
มาตรฐาน/ตัวบงชี ้

   8. ครูรวมปกปองและรักษา
ช่ือเสียงของสถานศึกษา 

  

7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ี
ไดรับมอบหมายเต็มเวลา เต็ม
ความสามารถ 

1. โครงการพัฒนาวิชาชีพคร ู
2. การเขาอบรมเพ่ือพัฒนา
ตนเองในการจดัการเรยีนรู 
3. โครงการสอนซอมเสริม 

1. ครูปฏิบัติงานสอนตามกลุม
สาระท่ีไดรับมอบหมาย ครบ
ตามเวลาท่ีกําหนดรอยละ 100 
2. ครูมีการเตรียมการสอน จัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
และพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ
ตามหลักสูตรกําหนด  
3. ครูมีการปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนอยางตอเนื่อง เปน
ตนแบบหรือแบบอยางท่ีดี 
สามารถใหคําช้ีแนะ แนะนํา
แกผูอ่ืนได 

1. สมุดลงเวลาปฏิบัติงาน 
2. สมุดลงเวลาสอน 
3. สรุปการนิเทศภายใน 
4. รูปภาพกจิกรรม 
5. คําส่ังปฏิบัติการสอน 
6. บันทึกการสอนแทน 
7. ผลการแขงขนัความเปน
เลิศตั้งแตระดับเขตพ้ืนท่ีขึ้น
ไป 

รอยละ 95 ไดระดับดขีึ้นไป 



มาตรฐานดานการจัดการศึกษา 

มาตรฐาน / ตัวบงชี ้ โครงการ / กิจกรรม / งาน สภาพ / พฤติกรรมท่ีพึงปรากฏ รองรอย / หลักฐาน คาเปาหมาย 
มาตรฐาน/ตัวบงชี ้

   4. ครูมีการสงเสริมผูเรียนจน
ไดรับรางวัลระดับสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาขึ้นไป 

  

มาตรฐานที่ 8  ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
8.1 ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนํา 

และความคิดริเริ่มท่ีเนนการพัฒนา
ผูเรียน 

1. การจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 
2. การจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษา 
3. การจัดทําแผนปฏิบัติงาน
ประจําป 
4. กิจกรรมการประชุม
ประจําเดือนคร ู

1. ผูบริหารมีความสามารถใน
การวิเคราะห สังเคราะห
ขอมูลสารสนเทศตางๆ เพ่ือ
นํามาใชในการวางแผนการ
พัฒนาคุณภาพผูเรียน 
2. ผูบริหารมีความสามารถ  
ในการแสดงทิศทางของการ
พัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษาในอนาคต ท่ี
สอดคลองกับบริบทของ
สถานศึกษาและชุมชน 

1. แผนปฏิบัติการประจําป 
โครงการ/กิจกรรม 
2. บันทึกการประชุม คําส่ัง
การปฏิบัติงานของโรงเรียน 
3. สมุดนิเทศ สมุดเยี่ยมของ
โรงเรียน 
4. รายงานการประเมิน
ภายนอกของ สมศ. รายงาน 
ประจําปของโรงเรียน 
5. แฟมสะสมงานของคร/ู
ผูบริหารสถานศึกษา 

ระดับดีมาก 



มาตรฐานดานการจัดการศึกษา 

มาตรฐาน / ตัวบงชี ้ โครงการ / กิจกรรม / งาน สภาพ / พฤติกรรมท่ีพึงปรากฏ รองรอย / หลักฐาน คาเปาหมาย 
มาตรฐาน/ตัวบงชี ้

   3. ผูบริหารมีการคิดริเริ่ม 
เทคนิค วิธีการใหมๆ มาใชใน
การพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
4. ผูบริหารมีการกระตุนครู
และบุคลากรใหรวมมือในการ
พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

6. แฟมประกาศนียบัตร/รางวัล
ตาง ๆ ของผูบริหาร 

 

8.2   ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมี
สวนรวมและใชขอมูลผลการ
ประเมินหรอืผลการวิจยั เปนฐาน
คิดท้ังดานวิชาการและการจัดการ                              

1. การจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 
2. การจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษา 
3. การจัดทําแผนปฏิบัติงาน
ประจําป 
 

1. ผูบริหารใชหลักการ
บริหารแบบมีสวนรวม โดย
เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุก
ฝาย ประกอบดวย ครู ผูเรียน 
ผูปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษา ชุมชน และ
หนวยงานอ่ืนไดรับรูและให
ขอมูลสารสนเทศ ใหความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะ 

1. แผนพัฒนาคณุภาพการจดั
การศึกษาของสถานศึกษา 
2. แผนปฏิบัติการประจําป 
โครงการ/กิจกรรม 
3. รายงานโครงการฯ 
4. รายงานประจําป (SAR) 
5. รายงานการประเมิน
คุณภาพภายในโดยหนวยงาน 
ตนสังกัด 

ระดับดีมาก 



มาตรฐานดานการจัดการศึกษา 

มาตรฐาน / ตัวบงชี ้ โครงการ / กิจกรรม / งาน สภาพ / พฤติกรรมท่ีพึงปรากฏ รองรอย / หลักฐาน คาเปาหมาย 
มาตรฐาน/ตัวบงชี ้

  4. กิจกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
5. กิจกรรมการประชุม
ประจําเดือนคร ู

รวมท้ังเปนแบบอยางท่ีดี 
สามารถใหคําแนะนํา ช้ีแนะ
แกผูบริหารสถานศึกษาอ่ืนๆ  
2. ผูบริหารมีการเสนอและ
เลือกแนวทางประกอบการ
ตัดสินใจ กําหนดนโยบายใน
การพัฒนาคุณภาพผูเรียน
อยางรอบดาน และ
ดําเนินการติดตามตรวจสอบ
และปรับปรุงพัฒนา โดยใช
ขอมูลผลการประเมิน หรือ
ผลการวิจัย ในการบริหารจัด
การศึกษา รอยละ 80 ขึน้ไป 
ของจํานวนโครงการ / 
กิจกรรมตามแผน 

6. รายงานการประเมิน
คุณภาพโดยหนวยงาน
ภายนอก 
7. คําส่ังของโรงเรียน บันทึก
การประชุมของโรงเรียน 
8.หนังสือติดตอประสานงาน 
สถิติการใชหองสมุด สถิติ 
การยืมหนังสือ วารสาร 
รายงานการวิจัย 
9. หลักสูตรสถานศึกษา 
แผนการจดัการเรยีนรู 
หลักฐานการเรียนรูของ
ผูเรียน 
10. สมุดเยี่ยม สมุดนิเทศ สมุด
ตรวจราชการ 

 



มาตรฐานดานการจัดการศึกษา 

มาตรฐาน / ตัวบงชี ้ โครงการ / กิจกรรม / งาน สภาพ / พฤติกรรมท่ีพึงปรากฏ รองรอย / หลักฐาน คาเปาหมาย 
มาตรฐาน/ตัวบงชี ้

8.3 ผูบริหารสามารถบริหารจัดการ
การศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามท่ี
กําหนดไวในแผนปฏิบัติการ 

1. การจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 
2. การจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษา 
3. การจัดทําแผนปฏิบัติงาน
ประจําป 
4. การจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเอง 
5. กิจกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน 
 
 

1. ผูบริหารสามารถบริหาร
จัดการการศึกษาใหบรรลุ
เปาหมายตามท่ีกําหนดไว 
รอยละ 80 ขึ้นไป ของจํานวน
โครงการ / กิจกรรม ท่ี
กําหนดไวในแผนปฏิบัติการ
ประจําป 
 

1. แผนพัฒนาคณุภาพการจดั
การศึกษาของสถานศึกษา 
2. แผนปฏิบัติการประจําป 
โครงการ/กิจกรรม 
3. รายงานโครงการฯ 
4. รายงานประจําปของ
โรงเรียน 
5. รายงานการประเมิน
คุณภาพภายในโดยหนวยงาน 
ตนสังกัด 
6. รายงานการประเมินคณุภาพ
โดยหนวยงานภายนอก 

ระดับดีเยี่ยม 



มาตรฐานดานการจัดการศึกษา 

มาตรฐาน / ตัวบงชี ้ โครงการ / กิจกรรม / งาน สภาพ / พฤติกรรมท่ีพึงปรากฏ รองรอย / หลักฐาน คาเปาหมาย 
มาตรฐาน/ตัวบงชี ้

8.4 ผูบรหิารสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรใหพรอมรับ
การกระจายอํานาจ 

1. การจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 
2. การจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษา 
3. การจัดทําแผนปฏิบัติงาน
ประจําป 
4. การจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเอง 
5. กิจกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน 
6. กิจกรรมการประชุม
ประจําเดือนคร ู

1. สถานศึกษามีแผนงาน 
โครงการ หรือกิจกรรมท่ี
สงเสริมและพัฒนาบุคลากร
ใหพรอมรับการกระจาย
อํานาจครอบคลุมงานท้ัง 4 
ดานของสถานศึกษา 
2. ผูบริหารมีการพัฒนา
ศักยภาพครูและบุคลากรดวย
วิธีการท่ีหลากหลาย 
3. ผูบริหารมีการมอบหมาย
งานหรือกระจายงานของ
สถานศึกษาท้ัง 4 ดาน ใหครู
และบุคลากรรับผิดชอบอยาง
เทาเทียม ตามความสามารถ
และความถนัดหรือสนใจ 

1. แผนปฏิบัติการประจําป 
โครงการ กิจกรรม 
2. บันทึกการประชุม คําส่ัง
การปฏิบัติงานของโรงเรียน 
สมุดนิเทศ 
3. รายงานการประเมิน
ภายนอกของ สมศ. 
4. รายงานประจําปของ
โรงเรียน 
5. แฟมสะสมงานของคร ู
แฟมภาพถายของโรงเรียน 
วีดิทัศนรายงานการ
ดําเนินงานของโรงเรียน 
6. ปาย แผนภูมิการจัด
โครงสรางองคกร ปาย 

ระดับดีมาก 



มาตรฐานดานการจัดการศึกษา 

มาตรฐาน / ตัวบงชี ้ โครงการ / กิจกรรม / งาน สภาพ / พฤติกรรมท่ีพึงปรากฏ รองรอย / หลักฐาน คาเปาหมาย 
มาตรฐาน/ตัวบงชี ้

   4. ผูบริหารมีการนิเทศ
ติดตาม ประเมินการ
ดําเนินงานตามกิจกรรมและ
ระยะเวลาท่ีกําหนดใน
แผนงาน โครงการ ครบถวน 
5. ผูบริหารมีการนําผลการ
ประเมินไปพัฒนาและ
ปรับปรุงการพัฒนาศักยภาพ
ครูและบุคลากรอยางตอเนื่อง 
ติดตอกนัไมนอยกวา 3 ป 

แผนงาน โครงการ หรือ
กิจกรรม ปายนิเทศติดตาม
กํากับงาน 

 

8.5 นักเรียน ผูปกครอง และชุมชนพึง
พอใจผลการบริหารการจัด
การศึกษา 

1. การจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสถานศึกษา 
2. การจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษา 

1. นักเรียน ผูปกครอง ชุมชน 
รวมเฉล่ียมากกวารอยละ 80 
มีความพึงพอใจตอการ
บริหารจัดการศึกษาท้ัง 4 
ดานของสถานศึกษา 

- แผนปฏิบัติการประจําป 
โครงการ กิจกรรม 
- บันทึกการประชุม คําส่ัง
การปฏิบัติงานของโรงเรียน 
หนังสือเชิญประชุม   

ระดับดีมาก 



มาตรฐานดานการจัดการศึกษา 

มาตรฐาน / ตัวบงชี ้ โครงการ / กิจกรรม / งาน สภาพ / พฤติกรรมท่ีพึงปรากฏ รองรอย / หลักฐาน คาเปาหมาย 
มาตรฐาน/ตัวบงชี ้

  3. การจัดทําแผนปฏิบัติงาน
ประจําป 
4. การจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเอง 
5. กิจกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน 
6. กิจกรรมการประชุม
ประจําเดือนคร ู/ ผูปกครอง
นักเรียน 

 - สมุดนิเทศ สมุดเยี่ยม 
- รายงานการประเมิน
ภายนอกของ สมศ. 
- รายงานประจําปของ
โรงเรียน 
- แฟมสะสมงานของคร ูแบบ
ประเมินความพึงพอใจ 
- รูปภาพ สมุดภาพกิจกรรม
ของโรงเรียน วิดิทัศน 
รายงานผลการดําเนินงาน 

 

8.6 ผูบริหารใหคําแนะนํา คําปรึกษา
ทางวิชาการและเอาใจใสการจัด
การศึกษาเต็มศักยภาพและเต็ม
เวลา 

1. การจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสถานศึกษา 
2. การจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษา 

1. ผูบริหารสามารถให
คําแนะนํา คําปรึกษาทาง
วิชาการ ประกอบดวยการ
พัฒนาและการใชหลักสูตร
สถานศึกษา การจัดการเรียนรู  

1.ผลงานท่ีแสดงถึงความ 
สามารถในการใหคําแนะนํา 
คําปรึกษาทางวิชาการ 
ความเอาใจใสในการจัด
การศึกษาของโรงเรียน 

ระดับดีมาก 



มาตรฐานดานการจัดการศึกษา 

มาตรฐาน / ตัวบงชี ้ โครงการ / กิจกรรม / งาน สภาพ / พฤติกรรมท่ีพึงปรากฏ รองรอย / หลักฐาน คาเปาหมาย 
มาตรฐาน/ตัวบงชี ้

  3. การจัดทําแผนปฏิบัติงาน
ประจําป 
4. การจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเอง 
5. กิจกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน 
6. กิจกรรมการประชุม
ประจําเดือนคร ู/ ผูปกครอง
นักเรียน 
7. กิจกรรมประชุม / สัมมนา
ทางวิชาการของผูบริหาร 

การสราง พัฒนาและการ
เลือกใชส่ือการเรียนรู การวัด
และประเมินผลการเรียนรู 
การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู 
2. ผูบริหารเอาใจใสการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 
โดยมีการติดตามกํากับ 
ประเมินและนําผลการ
ประเมินไปพัฒนาหรือ
ปรับปรุงอยางตอเนื่อง รวมท้ัง
เปนแบบอยางท่ีดี สามารถให
คําแนะนํา ช้ีแนะแกผูบริหาร
สถานศึกษาอ่ืนๆ ได ตาม
ความสามารถท้ังในและนอก
เวลาทําการ 

2. แผนพัฒนาคณุภาพ
การศึกษาประจําป 
3. แผนปฏิบัติการประจําป 
โครงการ/กิจกรรม 
4. รายงานโครงการฯ 
รายงานประจําปของโรงเรียน 
5. รายงานการประเมิน
คุณภาพภายในโดยตนสังกดั 
6. รายงานการประเมิน
คุณภาพโดยหนวยงาน
ภายนอก 
7. คําส่ังของโรงเรียน บันทึก
การประชุมของโรงเรียน 
8. แฟมผลงาน รูปถาย สมุด
เยี่ยม สมุดนิเทศ 

 



มาตรฐานดานการจัดการศึกษา 

มาตรฐาน / ตัวบงชี ้ โครงการ / กิจกรรม / งาน สภาพ / พฤติกรรมท่ีพึงปรากฏ รองรอย / หลักฐาน คาเปาหมาย 
มาตรฐาน/ตัวบงชี ้

มาตรฐานที่ 9  คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง ชมุชนปฏิบตัิงานตามบทบาทหนาทีอ่ยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารูและ

ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีระเบียบกําหนด 
1. การจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 
2. การจัดทําแผนปฏิบัติงาน
ประจําป 
3. กิจกรรมการประชุม
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

1. คณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน มีความรูความเขาใจ
ในบทบาทหนาท่ีตามท่ี
ระเบียบกําหนด 
2. คณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน ปฏิบัติตามบทบาท
หนาท่ีตามกฎกระทรวง 12 
ขอ 

1. แผนพัฒนาคณุภาพการจดั
การศึกษาของสถานศึกษา 
2. แผนปฏิบัติงานประจําป  
3. บันทึกรายงานการประชุม 
4. คําส่ังตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
5. รูปภาพกจิกรรม 
6. สรุปการดําเนนิโครงการ 

ระดับดีมาก 

9.2 คณะกรรมการสถานศึกษากํากับ
ติดตาม ดูแล และขับเคล่ือนการ
ดําเนินงานของสถานศึกษาให
บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย 

1. การจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 
2. การจัดทําแผนปฏิบัติงาน
ประจําป 
 

1. มีสวนรวมในการกําหนด 
อัตลักษณ นโยบายและ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 
2. กํากับติดตามการ
ดําเนินงานตามแผนฯ 

1. แผนพัฒนาคณุภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา 
2. แผนปฏิบัติงานประจําป 
3. โครงการ/กิจกรรม  
4. บันทึกรายงานการประชุม 
5. คําส่ังตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 

ระดับดีมาก 



มาตรฐานดานการจัดการศึกษา 

มาตรฐาน / ตัวบงชี ้ โครงการ / กิจกรรม / งาน สภาพ / พฤติกรรมท่ีพึงปรากฏ รองรอย / หลักฐาน คาเปาหมาย 
มาตรฐาน/ตัวบงชี ้

  3. กิจกรรมการประชุม
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

3. เสนอแนวทางและมีสวน
รวมในการบริหารจัดการ 
4.เสริมสรางความสัมพันธ
ระหวางสถานศึกษา กับ
ผูปกครอง ชุมชน ตลอดจน
องคกรภาครัฐและเอกชน 
5. สงเสริม สนับสนุนใหเด็ก
ไดรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
อยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
6. มีการประชุมอยางนอย
ภาคเรียนละ 1 ครั้งและมีการ
รายงานตนสังกัด 
7. มีการสํารวจความพึงพอใจ
ของคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนตอผลการ 

6. ผลการรายงานประจําปของ
สถานศึกษา (SAR) 
7. แบบสํารวจความพึงพอใจ 
และรายงานสรุปผลการสํารวจ
ความพึงพอใจ 
8. ปาย/บอรดประชาสัมพันธ 
9. รูปภาพกจิกรรม 
10. สรุปการดําเนนิโครงการ 

 



มาตรฐานดานการจัดการศึกษา 

มาตรฐาน / ตัวบงชี ้ โครงการ / กิจกรรม / งาน สภาพ / พฤติกรรมท่ีพึงปรากฏ รองรอย / หลักฐาน คาเปาหมาย 
มาตรฐาน/ตัวบงชี ้

   ดําเนินงานของสถานศึกษา 
8. สงเสริมใหมีระบบการ
ติดตามชวยเหลือนักเรยีน 
9. ใหขอเสนอแนะ สงเสริม
สนับสนุนในการจดั
บรรยากาศสภาพแวดลอม 
กระบวนการเรียนรู แหลง
เรียนรู และพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

  

9.3 ผูปกครองและชุมชนเขามามีสวน
รวมในการพัฒนาสถานศึกษา 

1. การจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 
2. การจัดทําแผนปฏิบัติงาน
ประจําป 

1. ผูปกครองและชุมชนมี
สวนรวมในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ดังนี ้
2. กําหนดแผนปฏิบัติงาน 
แผนกลยุทธ ปรัชญา  

1. แผนพัฒนาคณุภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา 
2. แผนปฏิบัติการประจําป 
โครงการ/กิจกรรม  
3.ผลการรายงานประจําป    

ระดับดีมาก 



มาตรฐานดานการจัดการศึกษา 

มาตรฐาน / ตัวบงชี ้ โครงการ / กิจกรรม / งาน สภาพ / พฤติกรรมท่ีพึงปรากฏ รองรอย / หลักฐาน คาเปาหมาย 
มาตรฐาน/ตัวบงชี ้

  3. กิจกรรมการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน 

วิสัยทัศน พันธกจิ เปาหมาย
ของสถานศึกษา 
3. กําหนดจุดเนนหรือความ
เช่ียวชาญเฉพาะของ
สถานศึกษา 
4. กําหนดคุณภาพของผูเรียน 
5.โครงการ กจิกรรมของ
สถานศึกษา 
6. การจัดและใชแหลงเรียนรู
หรือภูมิปญญาทองถ่ิน 
7. การเสนอความตองการ
พัฒนาหรือปรับปรุงดาน
หลักสูตรสถานศึกษาและการ
จัดการเรียนรู 
 

ของโรงเรียน 
4. แผนการจดัการเรยีนรู 
5. เอกสารรายงานการพัฒนา
คุณภาพผูเรียน 
6. สมุดบันทึกการประชุม
ผูปกครอง  
7. คําส่ังตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
8. แบบสํารวจความพึงพอใจ
และรายงานสรุปผลสํารวจ 
9.หนังสือเชิญประชุม 
10. ฐานขอมูลแหลงเรียนรู 
11. ทะเบียนการใชแหลงการ
เรียนรู 
12. ปาย/บอรดประชาสัมพันธ 
13. รูปภาพกจิกรรม 

 



มาตรฐานดานการจัดการศึกษา 

มาตรฐาน / ตัวบงชี ้ โครงการ / กิจกรรม / งาน สภาพ / พฤติกรรมท่ีพึงปรากฏ รองรอย / หลักฐาน คาเปาหมาย 
มาตรฐาน/ตัวบงชี ้

   8. สงเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมการพัฒนาผูเรยีน 
9. กํากับติดตามระบบการ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน 

14. สรุปการดําเนนิโครงการ  

มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนา คุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน 
10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสม

และสอดคลองกับทองถ่ิน 
1. การจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษา / หลักสูตรกลุม
สาระการเรียนรู 
2. การประเมินการใช
หลักสูตรสถานศึกษา 
3. การบูรณาการหลักสูตร
ทองถ่ิน 
4. กิจกรรมการประชุม 
คณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน / ครู / ผูปกครอง 

1. คณะกรรมการจดัทํา
หลักสูตรสถานศึกษา 
ประกอบดวยผูมีสวน
เกี่ยวของทุกฝาย 
(คณะคร ูผูบริหาร กรรมการ
สถานศึกษา ผูแทนชุมชน/
ผูทรงคุณวฒุ)ิ และ 
หลักสูตรผานความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

1. หลักสูตรการจดัการศึกษา
ของสถานศึกษา 
2.ขั้นตอนการจดัทําหลักสูตร 
3.การใชหลักสูตร
สถานศึกษา 
4. การวจิัยและติดตามผลการ
ใชหลักสูตร 
5. การปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 
 

ระดับดีมาก 



มาตรฐานดานการจัดการศึกษา 

มาตรฐาน / ตัวบงชี ้ โครงการ / กิจกรรม / งาน สภาพ / พฤติกรรมท่ีพึงปรากฏ รองรอย / หลักฐาน คาเปาหมาย 
มาตรฐาน/ตัวบงชี ้

   2. โครงสรางหลักสูตร
สถานศึกษามีองคประกอบ
ครบถวนและสอดคลอง
หลักสูตร 
แกนกลางฯ ตอบสนอง
เปาหมาย วิสัยทัศนหรือ
จุดเนนของสถานศึกษา และ 
มีการกําหนดเวลาเรียน
เหมาะสมกับระดับช้ัน 
3. รายวิชาพ้ืนฐานและ
รายวิชาเพ่ิมเติมท่ีจัดไวใน
หลักสูตรมีการจดัลําดับ
เนื้อหาสาระ ความยากงาย 
ความซับซอน และมีการ 
บูรณาการสภาพปญหาและ 

6. บันทึกการประชุม/คําส่ัง/
หลักฐานอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
7. ปายกิจกรรมตางๆ ท่ี
เกี่ยวของ เชน ปาย/บอรด 
การจัดกิจกรรมการมีสวน
รวมของผูปกครอง ชุมชน 

 



มาตรฐานดานการจัดการศึกษา 

มาตรฐาน / ตัวบงชี ้ โครงการ / กิจกรรม / งาน สภาพ / พฤติกรรมท่ีพึงปรากฏ รองรอย / หลักฐาน คาเปาหมาย 
มาตรฐาน/ตัวบงชี ้

   ความตองการของทองถ่ิน
สอดแทรกในรายวิชาอยาง
เหมาะสม 
4. การติดตามการใช
หลักสูตรทุกกลุมสาระการ
เรียนรูและสรุปผลทุกภาค
เรียน 
5. การทบทวนหลักสูตร
สถานศึกษาทุกปการศึกษา
โดยใชสรุปผลการติดตาม 
การใชหลักสูตร ผลการวิจัย
ช้ันเรียนของครูหรือ
ผลงานวิจัยอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ 
 
 

  



มาตรฐานดานการจัดการศึกษา 

มาตรฐาน / ตัวบงชี ้ โครงการ / กิจกรรม / งาน สภาพ / พฤติกรรมท่ีพึงปรากฏ รองรอย / หลักฐาน คาเปาหมาย 
มาตรฐาน/ตัวบงชี ้

10.2 จัดรายวิชาเพ่ิมเติมท่ีหลากหลาย
ใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัด 
ความสามารถ และความสนใจ 

1. การจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษา / หลักสูตรกลุม
สาระการเรียนรู 
2. การประเมินการใช
หลักสูตรสถานศึกษา 
3. การบูรณาการหลักสูตร
ทองถ่ิน 
4. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
5. กิจกรรมตอบสนองจุดเนน
ของสถานศึกษา 

1. การมีรายวิชาเพ่ิมเติม
หลากหลายเพียงพอใหผูเรียน
มีโอกาสเลือกเรียนตาม 
ความถนัดและความสนใจ 
2. รายวิชาเพ่ิมเติมมีเนื้อหา/
สาระการเรียนรูเหมาะสม
ตามโครงสรางท่ีจดัใหผูเรียน
เรียน 
3. ผูเรียนสามารถเลือกเรียน
รายวิชาเพ่ิมเติมไดตามความ
ตองการ 
4. ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรูท่ี
คาดหวังของรายวิชาเพ่ิมเติม
ตอบสนองจุดเนนของ
สถานศึกษา 

1. หลักสูตรสถานศึกษา 
2. การจัดทําโครงสราง
รายวิชาเพ่ิมเติม 
3. การลงทะเบียนเรียน
รายวิชาเพ่ิมเติม 
4. แนวทางการบริหารจัดการ
หลักสูตรสถานศึกษา 
5. ปายกิจกรรมตางๆ ท่ี
เกี่ยวของ เชน ปายนิเทศการ
จัดกจิกรรมการมีสวนรวม
ของผูปกครอง ชุมชน 

ระดับดีมาก 



มาตรฐานดานการจัดการศึกษา 

มาตรฐาน / ตัวบงชี ้ โครงการ / กิจกรรม / งาน สภาพ / พฤติกรรมท่ีพึงปรากฏ รองรอย / หลักฐาน คาเปาหมาย 
มาตรฐาน/ตัวบงชี ้

   5. การมีรายวิชาเพ่ิมเติมท่ีมี
การบูรณาการขามกลุมสาระ
อยางนอย 2 รายวิชา 

  

10.3 จัดกจิกรรมพัฒนาผูเรียนท่ี
สงเสริมและตอบสนองความ
ตองการ ความสามารถ ความ
ถนัด และความสนใจของผูเรียน 

1. การจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษา / หลักสูตรกลุม
สาระการเรียนรู 
2. การประเมินการใช
หลักสูตรสถานศึกษา 
3. การบูรณาการหลักสูตร
ทองถ่ิน 
4. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
5. กิจกรรมตอบสนองจุดเนน
ของสถานศึกษา 
6. แผนพัฒนาคณุภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา 

1. การจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน มีสัดสวนเวลาเรียน 
และจํานวนกิจกรรม
ครบถวนตามโครงสราง
หลักสูตร 
2. การสํารวจขอมูลผูเรียน 
วางแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน กิจกรรมท่ีจดั 
สงเสริมใหผูเรียนทํากิจกรรม
ดวยตนเอง โดยมีครูเปนผูให
คํา ปรึกษา รวมท้ังมี 
การติดตามตรวจสอบ     

1. หลักสูตรสถานศึกษา 
2. คูมือดําเนินการจดักิจกรรม
พัฒนาผูเรียน 
3. แผนงาน/โครงการ 
กิจกรรมท่ีสงเสริมการพัฒนา 
ผูเรียน 
4. ผลการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนตามแผนงาน 
โครงการ กิจกรรม 

ระดับดีมาก 



มาตรฐานดานการจัดการศึกษา 

มาตรฐาน / ตัวบงชี ้ โครงการ / กิจกรรม / งาน สภาพ / พฤติกรรมท่ีพึงปรากฏ รองรอย / หลักฐาน คาเปาหมาย 
มาตรฐาน/ตัวบงชี ้

   3. กิจกรรมชุมนุม/ชมรมตาง 
ๆ มีหลากหลาย สามารถ
ตอบสนองความตองการ 
ความถนัดและความสนใจ
ของผูเรียนไดอยางท่ัวถึง 
4. ผูเรียนทุกคนไดเขารวม
กิจกรรมท่ีสงเสริมความรกั
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
รักความเปนไทย และอยู
อยางพอเพียง อยางนอยภาค
เรียนละ 1 ครั้ง 
5. ผูเรยีนทุกคนไดเขารวม
กิจกรรมท่ีทําประโยชนเพ่ือ
ทองถิ่นของตน เพ่ือชุมชน 
หรือสงัคมอยางนอยภาคเรียน
ละ 1 ครั้ง 

  



มาตรฐานดานการจัดการศึกษา 

มาตรฐาน / ตัวบงชี ้ โครงการ / กิจกรรม / งาน สภาพ / พฤติกรรมท่ีพึงปรากฏ รองรอย / หลักฐาน คาเปาหมาย 
มาตรฐาน/ตัวบงชี ้

10.4 สนับสนุนใหครูจัดกระบวนการ
เรียนรูท่ีใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ
จริงจนสรุปความรูไดดวยตนเอง 

1. โครงการอบรม / สัมมนา 
พัฒนาวิชาชีพคร ู
2. โครงการพัฒนาส่ือ 
นวัตกรรมทางการศึกษา 
3. กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. การอบรมและพัฒนาครู
เพ่ือทบทวนความเขาใจ
เกี่ยวกับหลักสูตรอิง
มาตรฐาน 
และการจัดการเรียนรูท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญอยางนอย
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู
ท่ีระบุในแผนการสอน/
หนวยการเรียนรูของคร ู
ทุกกลุมสาระสะทอนวา
ผูเรียนสามารถบรรลุตาม
มาตรฐานและตัวช้ีวดัได 
3. ผูเรียนไดมีโอกาสลงมือ
ปฏิบัติในสถานการณ 

1. แผนงาน โครงการ 
กิจกรรมท่ีสงเสริมและ
สนับสนุนใหครูจัดการเรียนรู
ของครูท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญ 
2. แผนการจดัการเรยีนรู     
ของคร ู
3. ผลงานนักเรียน ส่ือ 
นวัตกรรมเกีย่วกับการจัด 
การเรียนการสอน 
4. ภาพถายในกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

ระดับดีมาก 



มาตรฐานดานการจัดการศึกษา 

มาตรฐาน / ตัวบงชี ้ โครงการ / กิจกรรม / งาน สภาพ / พฤติกรรมท่ีพึงปรากฏ รองรอย / หลักฐาน คาเปาหมาย 
มาตรฐาน/ตัวบงชี ้

   จริงหรือใกลเคียงสถานการณ
จริง อยางนอย 1 ครั้ง ในทุก
กลุมสาระการเรียนรู 
4. การมีผลงานท่ีแสดงการ
ใหผูเรียนอธิบายวิธีคิดและ
การสรุปความคิดของตนเอง 
ทุกกลุมสาระ 
5. ผลงาน/โครงการท่ีใชการ
วิจัยเปนสวนหนึ่งในการ
เรียนรูอยางนอย 3 กลุมสาระ 

  

10.5 นิเทศภายใน กํากับ ติดตาม
ตรวจสอบ และนําผลไปปรับปรุง
การเรียนการสอนอยางสมํ่าเสมอ 

1. กิจกรรมนิเทศภายใน 
2. กิจกรรมการประเมิน 
ตนเอง (SAR ครู) 

1. แผนการนิเทศท่ีมุงสงเสริม
การพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน (ระบุประเด็น 
จุดเนน รูปแบบ ปฏิทินและ
ทีมนิเทศท่ีชัดเจน) 

1. แผนงานโครงการกิจกรรม 
2. คําส่ังปฏิบัติงาน 
3. ปฏิทินการนิเทศ 
4. บันทึกการประชุม 
5. เครื่องมือการนิเทศภายใน 

ระดับดีมาก 



มาตรฐานดานการจัดการศึกษา 

มาตรฐาน / ตัวบงชี ้ โครงการ / กิจกรรม / งาน สภาพ / พฤติกรรมท่ีพึงปรากฏ รองรอย / หลักฐาน คาเปาหมาย 
มาตรฐาน/ตัวบงชี ้

   2. การดําเนนิการนิเทศ
ติดตามการใชหลักสูตร
เปนไปตามเกณฑ 
3. การประเมินสรุปผลและ
รายงานผลการนิเทศ  
4. การใชผลการนิเทศ การ
ติดตามตรวจสอบมา
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู
ของครูทุกกลุมสาระ 

6. บันทึกผลการนิเทศและ
การนําผลไปปรับปรุงพัฒนา 
การจัดการเรียนการสอน 
7. ผลการประเมินตนเอง  
(SAR ครู) 

 

10.6   จัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึง
ผูเรียนทุกคน 

1. โครงการระบบดูแล 
ชวยเหลือนักเรียน 
2. กิจกรรมการวิเคราะห 
ผูเรียนเปนรายบุคคล 
3. กิจกรรมการวดัผลและ 
ประเมินผลผูเรียน 

1. แผนงาน โครงการ 
กิจกรรมเกีย่วกับระบบดูแล
ชวยเหลือผูเรียน 
2. การมอบหมายความ
รับผิดชอบผูเรียนเปน
รายบุคคล 

1. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
2. คําส่ัง เอกสารขอมูล
สารสนเทศผูเรียนเปน
รายบุคคล 
3. การคดักรองและจําแนก
นักเรียนเปนกลุมตามสภาพ 

ระดับดีมาก 



มาตรฐานดานการจัดการศึกษา 

มาตรฐาน / ตัวบงชี ้ โครงการ / กิจกรรม / งาน สภาพ / พฤติกรรมท่ีพึงปรากฏ รองรอย / หลักฐาน คาเปาหมาย 
มาตรฐาน/ตัวบงชี ้

   3. การสํารวจขอมูลผูเรียน
เปนรายบุคคลดวยวิธีการท่ี
หลากหลาย 
4. การคดักรองและจําแนก
ผูเรียนเปนรายกลุมตามสภาพ 
5. การจัดกิจกรรมปองกัน 
แกไข และพัฒนาผูเรียนตาม
สภาพอยางเหมาะสม 
6. การประเมินผลการจัด
กิจกรรมปองกนั แกไข และ
พัฒนาผูเรียน 
7. การประสานและสงตอ
การแกไข และพัฒนา
นักเรียนแกผูท่ีเกี่ยวของท้ัง
ภายในและภายนอก 

4. บันทึกผลการจัดกิจกรรม
ปองกัน แกไข และพัฒนา 
ผูเรียนตามสภาพอยาง
เหมาะสม 
5. บันทึกผลการประสานและ
สงตอการแกไขและพัฒนา 
ผูเรียนแกผูท่ีเกี่ยวของทราบ 

 



มาตรฐานดานการจัดการศึกษา 

มาตรฐาน / ตัวบงชี ้ โครงการ / กิจกรรม / งาน สภาพ / พฤติกรรมท่ีพึงปรากฏ รองรอย / หลักฐาน คาเปาหมาย 
มาตรฐาน/ตัวบงชี ้

   8. ผลการดําเนินงานของ
สถานศึกษา 

  

มาตรฐานที่ 11  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ                                         
11.1   หองเรียน หองปฏิบัติการ อาคาร

เรียนม่ันคง สะอาดและปลอดภัย 
มีส่ิงอํานวยความสะดวก พอเพียง 
อ ยู ใ น ส ภ า พ ใ ช ก า ร ไ ด ดี 
สภาพแวดลอมรมรื่น และมีแหลง
เรียนรูสําหรับผูเรียน  

1. โครงการซอมบํารุง 
2. โครงการสวนสวย 
โรงเรียนงาม สนามนาเลน 

1. สถานศึกษามีหองเรียน 
หองปฏิบัติการ หองน้ํา โรง
อาหาร หองประชุม 
ครบทุกแหงสะอาด เปน
ระเบียบเรียบรอย สวยงามมี
ความม่ันคงแข็งแรง และ 
ปลอดภัย 
2. มีส่ิงอํานวยความสะดวก
ในการเรียนรูพอเพียงกับ
จํานวนผูเรยีนและอยูใน 
สภาพใชการไดดีทุกครั้ง 
 

1. แฟมเอกสาร แผนปฏิบัติ
การประจําป โครงการ 
กิจกรรม 
2. แบบบันทึกการกํากับ
ติดตามงานอาคารสถานท่ี 
3. บันทึกการประชุม คําส่ัง
การปฏิบัติงานของโรงเรียน 
4. รายงานประจําปของ
โรงเรียน 
5. แบบสํารวจและสรปุความ
พึงพอใจ 
 

ระดับดีมาก 



มาตรฐานดานการจัดการศึกษา 

มาตรฐาน / ตัวบงชี ้ โครงการ / กิจกรรม / งาน สภาพ / พฤติกรรมท่ีพึงปรากฏ รองรอย / หลักฐาน คาเปาหมาย 
มาตรฐาน/ตัวบงชี ้

   3.  มีสภาพแวดลอมสวยงาม
รมรื่น และมีแหลงเรียนรู
ภายในสถานศึกษาท่ีเอ้ือตอ 
การเรียนรูครบทุกกลุมสาระ
การเรียนรู 

6. รูปภาพกจิกรรม 
7. สรุปการดําเนนิโครงการ 

 

11.2   จัดโครงการ กิจกรรมท่ีสงเสริม
สุ ข ภ า พ อ น า มั ย แ ล ะ ค ว า ม
ปลอดภัยของผูเรียน 

1. โครงการกีฬาสีภายใน 
2. กิจกรรมกีฬาตอตานยาเสพ
ติด 
3. โครงการสรางเสริม
สุขภาพและสมรรถภาพทาง
กาย 
4. กิจกรรมการตรวจสุขภาพ 
5. โครงการงานอนามัยและ
สุขาภิบาล 

1. สถานศึกษามีแผนงาน 
โครงการ กิจกรรมสงเสริม
สุขภาพอนามัยและความ 
ปลอดภัยของผูเรียน
ครอบคลุมตามสุขบัญญตัิ
แหงชาติท้ัง 10 ประการ 
2. มีการดําเนนิงานตาม
โครงการ กิจกรรมท่ีกําหนด 
โดยหลายฝายมีสวนรวม 
ไดแกผูปกครอง ชุมชน          

1. แผนปฏิบัติการประจําป 
โครงการ/กิจกรรม 
2. บันทึกการประชุมของ
โรงเรียน 
3. บันทึกสุขภาพนกัเรียน 
ขอมูลสารสนเทศดาน
สุขภาพ 
อนามัยนักเรียน 
4. รายงานการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา 

ระดับดีมาก 



มาตรฐานดานการจัดการศึกษา 

มาตรฐาน / ตัวบงชี ้ โครงการ / กิจกรรม / งาน สภาพ / พฤติกรรมท่ีพึงปรากฏ รองรอย / หลักฐาน คาเปาหมาย 
มาตรฐาน/ตัวบงชี ้

   ในทองถ่ิน ผูบริหาร
สถานศึกษา คณะคร ูนักเรียน 
3. มีการประเมินโครงการ 
กิจกรรม ผลการดําเนินงาน
บรรลุตามวัตถุประสงคของ 
โครงการ กิจกรรม 
4.  มีการนําผลการประเมิน
ไปพัฒนา/ปรับปรุงอยาง
ตอเนื่อง 3 ป ติดตอกัน 

5. สมุดเยี่ยม รายงานประจําป
ของสถานศึกษา 
6. รางวัลท่ีไดรับ หรือ
ประกาศเกยีรติคณุ 
7. การมีสวนรวมของชุมชน 
หรือองคกรอ่ืน ๆ 
8. รูปภาพกจิกรรม 
9. สรุปการดําเนนิโครงการ 

 

11.3   จัดหองสมุดท่ีใหบรกิารส่ือและ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอ้ือให
ผูเรียนเรียนรูดวยตนเองและหรือ
เรียนรูแบบมีสวนรวม 

1. โครงการสงเสริมการอาน 
รักการเขียน 
2. โครงการหองสมุด
เคล่ือนท่ี 
3. โครงการพัฒนาส่ือ 
นวัตกรรมทางการศึกษา 

1. สถานศึกษาจดัหองสมุดให
มีระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรสารสนเทศ           
ท่ีทันสมัย 
2. มีส่ือและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพียงพอ 

1. แผนพัฒนาคณุภาพ
การศึกษา 
2. แผนปฏิบัติการประจําป 
โครงการ/กิจกรรม 
3. รายงานโครงการฯ 
รายงานประจําปของโรงเรียน 

ระดับดีมาก 



มาตรฐานดานการจัดการศึกษา 

มาตรฐาน / ตัวบงชี ้ โครงการ / กิจกรรม / งาน สภาพ / พฤติกรรมท่ีพึงปรากฏ รองรอย / หลักฐาน คาเปาหมาย 
มาตรฐาน/ตัวบงชี ้

  4. กิจกรรมหองสมุด ใหบริการแกผูเรียน 
3. ผูเรียนรอยละ 80 ขึ้นไป   
มีความพึงพอใจในการ
ใหบริการของหองสมุด 

4. สมุดคําส่ัง 
5. บันทึกการประชุมของ
โรงเรียน 
6. หลักสูตรสถานศึกษา 
แผนการจดัการเรยีนรู สถิติ 
การใชหองสมุด 
7. สถิติการใชส่ือ สารสนเทศ
เพ่ือการเรียนรูของผูเรียน 
8. ช้ินงานของผูเรยีนท่ีเกิด
จากการใชบริการหองสมุด 
9. สภาพและบรรยากาศของ
หองสมุด ส่ือและเทคโนโลยี 
สารสนเทศในหองสมุด 
10. รูปภาพกจิกรรม 
11. สรุปการดําเนนิโครงการ 

 



มาตรฐานดานการจัดการศึกษา 

มาตรฐาน / ตัวบงชี ้ โครงการ / กิจกรรม / งาน สภาพ / พฤติกรรมท่ีพึงปรากฏ รองรอย / หลักฐาน คาเปาหมาย 
มาตรฐาน/ตัวบงชี ้

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กาํหนดในกฎกระทรวง 
12.1   กําหนดมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
1. การจัดทํามาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
2. ระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

1. สถานศึกษามีมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาท่ี
เกิดจากการศึกษา 
วิเคราะหมาตรฐานและตัว
บงช้ีตามท่ีกระทรวง 
ศึกษาธิการประกาศใช
มาตรฐานและตัวบงช้ี
สะทอนอัตลักษณและ
มาตรการสงเสริมของ 
สถานศึกษาท่ีเดนชัด โดย
ผานความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษา 
รวมท้ังมีการประกาศคา
เปาหมายแตละมาตรฐานและ 

1. ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ 
วัตถุประสงคของการจดัตั้ง 
สถานศึกษา เอกลักษณของ
สถานศึกษา 
2. การวิเคราะห สังเคราะห 
และการหลอมรวมเปน 
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
3. หลักสูตรสถานศึกษา/
เอกสารมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

ระดับดีเยี่ยม 



มาตรฐานดานการจัดการศึกษา 

มาตรฐาน / ตัวบงชี ้ โครงการ / กิจกรรม / งาน สภาพ / พฤติกรรมท่ีพึงปรากฏ รองรอย / หลักฐาน คาเปาหมาย 
มาตรฐาน/ตัวบงชี ้

   ตัวบงช้ีใหกลุมผูเกี่ยวของท้ัง
ภายในและภายนอกรับทราบ
ท่ัวถึงทุกกลุมเปาหมาย 
2. ทุกมาตรฐานและตวับงช้ีมี
การกําหนดคาเปาหมาย
ความสําเร็จไดเหมาะสม 

  

12.2   จัดทําและดําเนินการตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุงพัฒนาคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา    

1. การจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 
2. การจัดทําแผนปฏิบัติงาน
ประจําป 
3. กิจกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
4. การจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) 

1. ศึกษา วิเคราะหสภาพ
ปญหา และความตองการ
จําเปนของสถานศึกษา และ 
กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ 
และเปาหมายดานตางๆ โดย
มีจุดเนนท่ีคุณภาพผูเรียน 
สะทอนคุณภาพความสําเร็จ
ท่ีชัดเจนและเปนรูปธรรม 
โดยทุกฝายมีสวนรวม 

1. เอกสารแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและ
แผนปฏิบัติ 
การประจําปของสถานศึกษา 
2. คําส่ังมอบหมายงานให
บุคลากรปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/ งาน /โครงการ /
กิจกรรม ท่ีกําหนดไว 
 

ระดับดีมาก 



มาตรฐานดานการจัดการศึกษา 

มาตรฐาน / ตัวบงชี ้ โครงการ / กิจกรรม / งาน สภาพ / พฤติกรรมท่ีพึงปรากฏ รองรอย / หลักฐาน คาเปาหมาย 
มาตรฐาน/ตัวบงชี ้

   2. กําหนดวิธีการดําเนินงาน
โครงการ กจิกรรม                 
ท่ีสอดคลองกับมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
3. ใชแหลงเรียนรูและภูมิ
ปญญาทองถ่ินจากท้ังภายใน
และภายนอกท่ีใหการ 
สนับสนุนทางวิชาการ 
4. กําหนดบทบาทหนาท่ีให
บุคลากรของสถานศึกษา 
ผูเรียน ผูปกครอง องคกร 
หนวยงาน ชุมชน และ
ทองถ่ิน และดําเนินงาน
ตามท่ีกําหนดไวครบถวน 
 

3. รายงานประจําปท่ีเปน
รายงานประเมินภายในของ 
สถานศึกษา 

 



มาตรฐานดานการจัดการศึกษา 

มาตรฐาน / ตัวบงชี ้ โครงการ / กิจกรรม / งาน สภาพ / พฤติกรรมท่ีพึงปรากฏ รองรอย / หลักฐาน คาเปาหมาย 
มาตรฐาน/ตัวบงชี ้

   5. กําหนดการใชงบประมาณ
และทรัพยากรอยางคุมคา 
สอดคลองกับเปาหมาย 
ทุกโครงการ กิจกรรม 
6. จัดทําแผนปฏิบัติการ 
ประจําปท่ีสอดคลองกับ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 
7. กําหนดปฏิทินการนํา
แผนปฏิบัติการประจําปไปสู
การปฏิบัติท่ีชัดเจน 
8. เสนอแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา และแผนปฏิบัติ
การประจําปตอ
คณะกรรมการสถานศึกษา  

  



มาตรฐานดานการจัดการศึกษา 

มาตรฐาน / ตัวบงชี ้ โครงการ / กิจกรรม / งาน สภาพ / พฤติกรรมท่ีพึงปรากฏ รองรอย / หลักฐาน คาเปาหมาย 
มาตรฐาน/ตัวบงชี ้

   ขั้นพ้ืนฐาน และหรือ
คณะกรรมการสถานศึกษา 
และหรือ คณะกรรมการ 
บริหารสถานศึกษาใหความ
เห็นชอบ 
9. นําแผนปฏิบัติการประจําป
แตละปสูการปฏิบัติ ตาม
กรอบระยะเวลา ท่ีโครงการ 
กิจกรรมกําหนดไว 
10. กํากับ ติดตาม 
ประเมินผล และรายงานผล
การดําเนนิงานตาม
แผนปฏิบัติการ 
ประจําป 
 

  



มาตรฐานดานการจัดการศึกษา 

มาตรฐาน / ตัวบงชี ้ โครงการ / กิจกรรม / งาน สภาพ / พฤติกรรมท่ีพึงปรากฏ รองรอย / หลักฐาน คาเปาหมาย 
มาตรฐาน/ตัวบงชี ้

12.3 จัดระบบขอมูลสารสนเทศและใช
สารสนเทศในการบริหารจัดการ
เพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

1. การจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 
2. การจัดทําแผนปฏิบัติงาน
ประจําป 
3. กิจกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
4. การจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) 
5. การจัดทําขอมูลสารสนเทศ
ผูเรยีน / ครู / ผูปกครอง 

1. สถานศึกษากําหนด
ผูรับผิดชอบและจัดทําระบบ
สารสนเทศใหเปนหมวดหมู 
ถูกตอง ครอบคลุม ทันสมัย 
และพรอมใช 
2. นําขอมูลสารสนเทศไปใช
ในการวางแผนการจดั
การศึกษาท่ีครอบคลุมภารกิจ 
ดานการบริหารวิชาการ การ
บริหารงบประมาณ การ
บริหารงานบุคคล และ 
การบริหารท่ัวไป รวมท้ังงาน
สนับสนุนอ่ืน ๆ โดยเกดิจาก
ความรวมมือของ 
บุคลากรทุกฝายท่ีเกี่ยวของ 

1. การจัดโครงสรางหรือ
ระบบการบริหารงานของ
สถานศึกษาท่ีเอ้ือตอการ
พัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายใน 
ของสถานศึกษา 
2. เอกสาร/รูปแบบ การ
จัดระบบขอมูลสารสนเทศ
ของสถานศึกษา 

ระดับดีมาก 



มาตรฐานดานการจัดการศึกษา 

มาตรฐาน / ตัวบงชี ้ โครงการ / กิจกรรม / งาน สภาพ / พฤติกรรมท่ีพึงปรากฏ รองรอย / หลักฐาน คาเปาหมาย 
มาตรฐาน/ตัวบงชี ้

   3. มีการใหบริการขอมูล
สารสนเทศท่ีเปนระบบแกผู
ตองการใชทุกฝาย 

  

12.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

1. การจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 
2. การจัดทําแผนปฏิบัติงาน
ประจําป 
3. กิจกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
4. การจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) 
  

1. สถานศึกษากําหนด
ผูรับผิดชอบและดําเนินการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพ 
การศึกษาท้ังระดับบุคคลครบ
ทุกคนและระดับสถานศึกษา
อยางเปนระบบอยางนอยภาค
เรียนละ 1 ครั้ง 
2. ดําเนินการประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
อยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยทุก
มาตรฐานใชวิธีการ 

1. แผนพัฒนาการจัด
การศึกษาและ แผนปฏิบัติ
การประจําปของสถานศึกษา 
2. คําส่ังแตงตั้งผูรับผิดชอบ
ในการติดตามตรวจสอบ 
และประเมินคุณภาพ
การศึกษา ของสถานศึกษา 
3. หลักฐานท่ีเกี่ยวของในการ
ติดตาม ตรวจสอบ และ 
ประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
4. เอกสารสรุปผลการติดตาม  

ระดับดีมาก 



มาตรฐานดานการจัดการศึกษา 

มาตรฐาน / ตัวบงชี ้ โครงการ / กิจกรรม / งาน สภาพ / พฤติกรรมท่ีพึงปรากฏ รองรอย / หลักฐาน คาเปาหมาย 
มาตรฐาน/ตัวบงชี ้

   และเครื่องมือท่ีหลากหลาย 
และเหมาะสม 
3. ใหผูทรงคณุวุฒิท่ีมาจาก
หนวยงานตนสังกัดเขามามี
สวนรวมในกระบวนการ 
ประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 
4.  เตรียมการและใหความ
รวมมือในการตดิตาม
ตรวจสอบคณุภาพการศึกษา
จากหนวยงานตนสังกัด 

ตรวจสอบคณุภาพการศึกษา 
ของสถานศึกษาและผลการ
ประเมินคุณภาพภายในของ 
สถานศึกษา 

 

12.5 นําผลการประเมินคุณภาพท้ัง
ภายในและภายนอกไปใชวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง 

1. การจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 
 

1. สถานศึกษานําผลการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาและผลการประเมิน 
คุณภาพภายในและภายนอก 

1. แผนพัฒนาการจัด
การศึกษาสถานศึกษา/
แผนปฏิบัติการประจําป และ
เอกสาร รายงานผลการ 

ระดับดีเยี่ยม 



มาตรฐานดานการจัดการศึกษา 

มาตรฐาน / ตัวบงชี ้ โครงการ / กิจกรรม / งาน สภาพ / พฤติกรรมท่ีพึงปรากฏ รองรอย / หลักฐาน คาเปาหมาย 
มาตรฐาน/ตัวบงชี ้

  2. การจัดทําแผนปฏิบัติงาน
ประจําป 
3. กิจกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
4. การจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) 

สถานศึกษา มาวิเคราะห 
สังเคราะห และเลือกสรร
ขอมูลสารสนเทศไปใช
ประโยชนในการปรับปรุง
และพัฒนา ครอบคลุมภาระ
งานของสถานศึกษาท้ัง 4 
ดาน 
2. ใชขอมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษาอยางนอย 3 ป
ยอนหลัง เพ่ือการจัดทํา 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 
 
 
 

ประเมินคุณภาพภายในและ
ภายนอก 
2. รองรอยการดําเนนิงาน
เผยแพรผลการพัฒนา/ 
การแลกเปล่ียนเรียนรู ของ
สถานศึกษา 

 



มาตรฐานดานการจัดการศึกษา 

มาตรฐาน / ตัวบงชี ้ โครงการ / กิจกรรม / งาน สภาพ / พฤติกรรมท่ีพึงปรากฏ รองรอย / หลักฐาน คาเปาหมาย 
มาตรฐาน/ตัวบงชี ้

12.6   จัดทํารายงานประจําปท่ีเปน
รายงานการประเมินคณุภาพ
ภายใน 

1. การจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 
2. การจัดทําแผนปฏิบัติงาน
ประจําป 
3. กิจกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
4. การจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) 

1. สถานศึกษาจดัทํารายงาน
ประจําปท่ีเปนรายงาน
ประเมินคุณภาพภายในของ 
สถานศึกษาท่ีสะทอน
คุณภาพผูเรียนและผลสําเร็จ
ของการบริหารจัดการศึกษา 
อยางชัดเจน ตามรูปแบบท่ี
หนวยงานตนสังกัดกําหนด 
เปนแบบอยางท่ีดีสาระสําคัญ
ทุกสวนของรายงาน
ครอบคลุมการดําเนินงาน
ของสถานศึกษาและสะทอน
ความสําเร็จ ช่ือเสียง          
อัตลักษณและเอกลักษณของ
สถานศึกษาโดยทุกฝาย             

1. แผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา
และแผนปฏิบัติการประจําป
ของสถานศึกษา 
2. สรุปรายงานประจําปเปน
รายงานประเมินคุณภาพ 
ภายในของสถานศึกษา 
3. หลักฐานการเผยแพร
รายงาน 

ระดับเยี่ยม 



มาตรฐานดานการจัดการศึกษา 

มาตรฐาน / ตัวบงชี ้ โครงการ / กิจกรรม / งาน สภาพ / พฤติกรรมท่ีพึงปรากฏ รองรอย / หลักฐาน คาเปาหมาย 
มาตรฐาน/ตัวบงชี ้

   ท่ีเกี่ยวของมีสวนรวมในการ
ดําเนินการ 
2. นําเสนอรายงานตอ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน และหรือ
คณะกรรมการสถานศึกษา 
และหรือคณะ
กรรมการบริหารสถานศึกษา
ใหความเห็นชอบ 
3. เผยแพรรายงานตอ
หนวยงานตนสังกัด 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ อยาง
เหมาะสมและเปดเผยตอ
สาธารณชน 

  

 
 



มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู   

มาตรฐาน / ตัวบงชี ้ โครงการ / กิจกรรม / งาน สภาพ / พฤติกรรมท่ีพึงปรากฏ รองรอย / หลักฐาน คาเปาหมาย 
มาตรฐาน/ตัวบงชี ้

มาตรฐานที่ 13 สถานศกึษามีการสราง สงเสริม สนบัสนุน ใหสถานศกึษาเปนสังคมแหงการเรียนรู 
13.1 มีการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรู

ภายในสถานศึกษาและใช
ประโยชนจากแหลงเรียนรู      
ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 
เพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน
และบุคลากรของสถานศึกษา 
รวมท้ังผูท่ีเกี่ยวของ                                                                    

 1. กิจกรรมรวบรวมขอมูล
แหลงเรียนรูในชุมชน 
2.โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการภาษาอังกฤษเพ่ือ
การส่ือสารแกสมาชิกชุมชน
ริมกก 
3. กิจกรรมการศึกษาดูงาน  
ของบุคลากร 
4. กิจกรรมทัศนศึกษานอก
สถานท่ี 

1. การมีขัน้ตอนการ
ดําเนินงานสราง และพัฒนา
แหลงเรียนรูภายใน
สถานศึกษาโดยศึกษา 
วิเคราะหขอมูลสารสนเทศ
แหลงเรียนรูภายใน
สถานศึกษาจดัทําแผนพัฒนา
และดําเนินการตามขั้นตอน
ตามท่ีกําหนด 
2. การดําเนนิการกํากับ 
ติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานในขอ 1 และ 
นําผลไปปรับปรุงพัฒนา
อยางตอเนื่อง 

1. แผนพัฒนาคณุภาพ
สถานศึกษา 
2. แผนปฏิบัติการประจําป 
โครงการ/กิจกรรม 
3. ผลการวิเคราะหขอมูล
สารสนเทศ 
4. เอกสารรายงานการนิเทศ
ติดตามผลการดําเนินงาน 
บันทึกรายงานการประชุม 
5. รายงานสรุปผลการ
ประเมินโครงการหรือ
รายงานผลการปฏิบัติงาน 
6. เอกสารแสดงข้ันตอนการ
ดําเนินงานพัฒนาแหลงเรียนรู 

ระดับดีมาก 



มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู   

มาตรฐาน / ตัวบงชี ้ โครงการ / กิจกรรม / งาน สภาพ / พฤติกรรมท่ีพึงปรากฏ รองรอย / หลักฐาน คาเปาหมาย 
มาตรฐาน/ตัวบงชี ้

   3. การดําเนนิงานในการ
สงเสริมและสนับสนุนให
ผูเรียนบุคลากรสถานศึกษา 
และผูท่ีมีสวนเกี่ยวของเกิด
กระบวนการเรียนรูจากแหลง
เรียนรูภายนอกสถานศึกษา 
โดยศึกษาอยางมีขัน้ตอน 
วิเคราะหขอมูลสารสนเทศ
แหลงเรียนรูภายนอก
สถานศึกษาจดัทําแผนพัฒนา
และดําเนินการตามขั้นตอน
ตามท่ีกําหนด 
4. การดําเนนิการกํากับ 
ติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานในขอ 3  

7. รายงานผลการประเมิน
กิจกรรม ฐานขอมูลแหลง
เรียนรูทะเบียนการใชแหลง
เรียนรู 
8. ปายนิเทศการจดักจิกรรม
ตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
9. รูปภาพกจิกรรม 
10. สรุปผลการดําเนิน
โครงการ 

 



มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู   

มาตรฐาน / ตัวบงชี ้ โครงการ / กิจกรรม / งาน สภาพ / พฤติกรรมท่ีพึงปรากฏ รองรอย / หลักฐาน คาเปาหมาย 
มาตรฐาน/ตัวบงชี ้

   และนําผลไปปรับปรุงพัฒนา
อยางตอเนื่อง 
5. การสรุปรายงานผลการใช
ประประโยชนจากแหลง
เรียนรูท้ังภายในและภายนอก 
สถานศึกษา 

  

13.2 มีการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวาง
บุคลากรภายในสถานศึกษา 
ระหวางสถานศึกษากับ 
ครอบครัว ชุมชน และองคกรท่ี
เกี่ยวของ 

1.โครงการอบรมภาษาอังกฤษ
แกสมาชิกในชุมชนริมกก 
2.โครงการเรียนรูภูมิปญญา
ทองถ่ินจากปราชญชาวบาน 
3.โครงการฝกอบรมบุคลากร
รวมกับหนวยงานตางๆ 
 
 

1. การกําหนดแนวทางการ
สงเสริม สนับสนุนใหมีการ
แลกเปล่ียนเรียนรูระหวาง 
บุคลากรภายในสถานศึกษา
ผานกิจกรรม ส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือ 
แหลงเรียนรูตาง ๆ ภายใน
สถานศึกษา และดําเนินการ
ตามแนวทางท่ีกําหนด 

1. แผนพัฒนาคณุภาพการจดั
การศึกษาของสถานศึกษา 
2. แผนปฏิบัติการประจําป 
โครงการ/กิจกรรม 
3. ผลการวิเคราะหขอมูล
สารสนเทศ 
4. เอกสารรายงานการนิเทศ
ติดตามผลการดําเนินงาน 
 

ระดับดีมาก 



มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู   

มาตรฐาน / ตัวบงชี ้ โครงการ / กิจกรรม / งาน สภาพ / พฤติกรรมท่ีพึงปรากฏ รองรอย / หลักฐาน คาเปาหมาย 
มาตรฐาน/ตัวบงชี ้

   2. การระบุความรูท่ีจําเปน 
(Knowledge Mapping) 
กล่ันกรองความรูท่ีไดจาก 
การแลกเปล่ียนเรียนรูในขอ 
1 มาแบงปนความรูใหกับ
บุคลากรภายในสถานศึกษา 
3. การกําหนดแนวทางการ
สงเสริม สนับสนุนใหมีการ
แลกเปล่ียนเรียนรูระหวาง 
บุคลากรสถานศึกษากบั
ครอบครัว ชุมชน และองคกร
ท่ีเกี่ยวของผานกิจกรรม 
ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือแหลงเรียนรูตาง ๆ ท้ัง
ภายในและภายนอก 

5. หนังสือเชิญบุคคลหรือ
หนวยงานภายนอก 
6. รายงานการประชุม 
7. รายงานสรุปผลการ
ประเมินโครงการหรือ
รายงานผลการปฏิบัติงาน 
8. ภาพถายกิจกรรมตาง ๆ ท่ี
เกี่ยวกับการแลกเปล่ียน 
เรียนรู 
9. เอกสารการเผยแพรความรู 
เชน แผนพับ แผนปลิว 
วารสาร แผนพับ แถบวีดี
ทัศน 
10. ปายนิเทศการจดักจิกรรม
ตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 

 



มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู   

มาตรฐาน / ตัวบงชี ้ โครงการ / กิจกรรม / งาน สภาพ / พฤติกรรมท่ีพึงปรากฏ รองรอย / หลักฐาน คาเปาหมาย 
มาตรฐาน/ตัวบงชี ้

   สถานศึกษา และดําเนินการ
ตามแนวทางท่ีกําหนด 
4. การระบุความรูท่ีจําเปน 
(Knowledge Mapping) 
กล่ันกรองความรูท่ีไดจาก 
การแลกเปล่ียนเรียนรูในขอ 
3 มาแบงปนความรูใหกับ
ครอบครัว ชุมชน และ 
องคกรท่ีเกีย่วของ 
5. การสรางเครือขายการ
เรียนรูท้ังภายในและภายนอก
สถานศึกษา มีการเผยแพร 
ความรู และนําความรูไปใช
ประโยชน 

11. รูปภาพกจิกรรม 
12. สรุปผลการดําเนิน
โครงการ 

 

 
 



มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา   

มาตรฐาน / ตัวบงชี ้ โครงการ / กิจกรรม / งาน สภาพ / พฤติกรรมท่ีพึงปรากฏ รองรอย / หลักฐาน คาเปาหมาย 
มาตรฐาน/ตัวบงชี ้

มาตรฐานที่ 14  การพัฒนาสถานศกึษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญา  และจุดเนนที่  กําหนดขึน้ 
14.1 จัดโครงการ กิจกรรมท่ีสงเสริม

ใหผูเรียน มีทักษะความสามารถ
ในการฟง พูด อาน และเขียน
ภาษาอังกฤษ 

1. โครงการมารียรกัษ        
เดนภาษา กาวหนาสูสากล 
     - กิจกรรมการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษควบคูวิชา
หลักคือ วิชาคณิตศาสตร   
วิชาวิทยาศาสตร  และวิชา
สังคมศึกษา (Mathematics, 

Science and Social) 
       - กิจกรรมติวเขม
ภาษาอังกฤษ  พิชิต O-NET 
       - กิจกรรมทดสอบทักษะ
การสนทนาภาษาอังกฤษ 
       - กิจกรรมสงเสริมศึกษา
ตอ English Program  

1. โรงเรียนมีความโดดเดน
ในคณุภาพผูเรียนโดยเฉพาะ
ความรูความสามารถดาน
ทักษะการฟง พูด อาน และ
เขียนในวิชาภาษาอังกฤษ 
2. นักเรียนท่ีจบการศึกษา
ระดับช้ันสูงสุดออกโรงเรียน 
สามารถเขาศึกษาตอ English 
Program ท้ังในและ
ตางประเทศได 
 
 

1. แผนพัฒนาคณุภาพการจดั
การศึกษาของสถานศึกษา 
2. แผนปฏิบัติการประจําป 
โครงการ กิจกรรม 
3. รองรอยการวิเคราะห
ขอมูลสารสนเทศ ทะเบียน
แหลงเรียนรู 
4. สรุปผลการนิเทศติดตาม
ผลการดําเนินงาน 
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน
และรายงานสรุปการประเมิน 
โครงการ 

ระดับดีมาก 



มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา   

มาตรฐาน / ตัวบงชี ้ โครงการ / กิจกรรม / งาน สภาพ / พฤติกรรมท่ีพึงปรากฏ รองรอย / หลักฐาน คาเปาหมาย 
มาตรฐาน/ตัวบงชี ้

14.2   ผลการดําเนินงานสงเสริมให
ผูเรียนบรรลุ มีทักษะ
ความสามารถในการฟง พูด อาน 
และเขียนภาษาอังกฤษ 

1. โครงการมารียรกัษ        
เดนภาษา กาวหนาสูสากล 
     - กิจกรรมการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษควบคูวิชา
หลักคือ วิชาคณิตศาสตร   
วิชาวิทยาศาสตร  และวิชา
สังคมศึกษา (Mathematics, 

Science and Social) 
       - กิจกรรมติวเขม
ภาษาอังกฤษ  พิชิต O-NET 
       - กิจกรรมทดสอบทักษะ
การสนทนาภาษาอังกฤษ 
       - กิจกรรมสงเสริมศึกษา
ตอ English Program   

1. ผูเรียนรอยละ 80 ขึ้นไป    
มีผลการเรียนวิชาภาษา 
อังกฤษตั้งแตระดับ 2 ขึน้ไป 
2. ผูเรียนรอยละ 30ท่ีจบ
การศึกษาระดับสูงสุดของ
โรงเรียน สามารถเขาศึกษา
ตอ English Program ท้ังใน
และตางประเทศได 
 

1. เปาหมาย วิสัยทัศน 
ปรัชญา จุดเนน เปาหมาย 
กลยุทธ โครงการหรือ
กิจกรรม และวัตถุประสงค
ของการจดัตั้งสถานศึกษา 
2. รายงานการปฏิบัติงาน
ประจําปท่ีแสดงใหเห็นถึง
การมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานและผล
ความสําเร็จของการ 
ดําเนินงานท่ีปรากฏ
สอดคลองกับเปาหมาย 
วิสัยทัศน ปรัชญา จุดเนน 
เปาหมาย กลยุทธ โครงการ
หรือกิจกรรมและ 

ผูเรยีนรอยละ 80                    
ไดระดับดขีึ้นไป 



มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา   

มาตรฐาน / ตัวบงชี ้ โครงการ / กิจกรรม / งาน สภาพ / พฤติกรรมท่ีพึงปรากฏ รองรอย / หลักฐาน คาเปาหมาย 
มาตรฐาน/ตัวบงชี ้

    วัตถุประสงคของการจดัตั้ง
สถานศึกษา 
3. หลักฐานท่ีแสดงถึงการ
ยอมรับวาเปนแบบอยาง 
การปฏิบัติท่ีดใีนการ
ขับเคล่ือนสถานศึกษาให
บรรลุอัตลักษณและ
เอกลักษณ เชน รางวัล เกียรติ
บัตรโลประกาศ เกียรตคิุณ 
เปนตน 
4. ประมวลสรุปผลความพึง
พอใจของผูบริหาร
สถานศึกษา คร ูนักเรียน 
ผูปกครองและท่ีมีตอการ
ดําเนินงานโครงการ กิจกรรม 

 



 
 
 
 

มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม   

มาตรฐาน / ตัวบงชี ้ โครงการ / กิจกรรม / งาน สภาพ / พฤติกรรมท่ีพึงปรากฏ รองรอย / หลักฐาน คาเปาหมาย 
มาตรฐาน/ตัวบงชี ้

มาตรฐานที่ 15  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและสงเสริมสถานศกึษาใหยกระดับคุณภาพสูงขึ้น     
15.1   จัดโครงการ กิจกรรม มีทักษะ

ความสามารถในการใช
เทคโนโลยี เพ่ือการสืบคน 

1. โครงการมารียรกัษเดน
เทคโนโลยี  
     - กิจกรรม Golf  
Simulation  
     - กิจกรรมทองฟาจําลอง 
     - กิจกรรม Mareeruk 
Channel  
      - กิจกรรม View the 
study at home  
      - กิจกรรม Internet 
Learning  

1. ครูมีการพัฒนาขีด
ความสามารถในการผลิตส่ือ 
นวัตกรรมประกอบการเรียน
การสอน และมีการนําไปใช
ในการเรียนการสอนจริง 
2. นักเรียนมีความสามารถใน
การใชเทคโนโลยีเปนส่ือใน
การเรียนรู และสามารถใช
ประโยชนในการสืบคน
เนื้อหา สาระวิชาท่ีตนเอง
ตองการได 

1. หลักฐาน รองรอยการ
วิเคราะหนโยบายของตน
สังกัดจุดเนนตามแนวทาง
ปฏิรูปการศึกษาเพ่ือการ
จัดทําแผนงาน โครงการ
พิเศษ 
2. เอกสารแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจําป 
โครงการ กิจกรรมพิเศษ 
 

ระดับดีมาก 



มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม   

มาตรฐาน / ตัวบงชี ้ โครงการ / กิจกรรม / งาน สภาพ / พฤติกรรมท่ีพึงปรากฏ รองรอย / หลักฐาน คาเปาหมาย 
มาตรฐาน/ตัวบงชี ้

   3. นักเรียนมีความสามารถใน
การใชประโยชนของ
เทคโนโลยีในการ
ติดตอส่ือสารไดอยาง
เหมาะสม 

3. ขอมูลจากการนิเทศ
ติดตามผลการดําเนินงาน 
4. รายงานสรุปการประเมิน
โครงการหรือรายงานผล 
การปฏิบัติงาน 
5. รายงานการประชุม บันทึก
การประชุมของงานท่ี
เกี่ยวของ 
6. สรุปผลการดําเนิน
โครงการ 

 

15.2   ผลการดําเนินงานสงเสริมให
ผูเรียนมีทักษะความสามารถใน
การใชเทคโนโลยี เพ่ือการสืบคน 

1. โครงการมารียรกัษเดน
เทคโนโลยี  
     - กิจกรรม Golf  
Simulation  
     - กิจกรรมทองฟาจําลอง 

1. นักเรียนรอยละ 80 มี
ทักษะความสามารถในการ
ใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
ในการสืบคนขอมูล เพ่ือ
การศึกษา 

1. หลักฐาน รองรอยการ
วิเคราะหนโยบายของตน
สังกัด จุดเนนตามแนวทาง
ปฏิรูปการศึกษาเพ่ือการ
จัดทําแผนงานโครงการพิเศษ 

ระดับดีมาก 



มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม   

มาตรฐาน / ตัวบงชี ้ โครงการ / กิจกรรม / งาน สภาพ / พฤติกรรมท่ีพึงปรากฏ รองรอย / หลักฐาน คาเปาหมาย 
มาตรฐาน/ตัวบงชี ้

       - กิจกรรม Mareeruk 
Channel  
      - กิจกรรม View the 
study at home  
      - กิจกรรม Internet 
Learning 

2.  บุคลากรในสถานศึกษามี
สวนรวมในการนําส่ือ 
นวัตกรรมประกอบการสอน
และพึงพอใจตอผลการ
ดําเนินงานรอยละ 
80 ขึ้นไป 
3. ผลท่ีเกิดขึ้นจากการ
ดําเนินงานเกิดประโยชน 
เปนแบบอยางและสราง
คุณคาแกสถานศึกษาและ
หรือชุมชนรอบสถานศึกษา 

2. แผนพัฒนาคณุภาพการจดั
การศึกษาของสถานศึกษา 
3. แผนปฏิบัติการประจําป 
โครงการ กิจกรรมพิเศษ 
4. เอกสารแผนงาน โครงการ 
กิจกรรม 
5. สรุปผลการประเมิน
โครงการหรือรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 
6. รายงานสรุปการประเมิน
โครงการหรือรายงานผล 
การปฏิบัติงาน 
7. ความพึงพอใจคร ูผูบริหาร 
นักเรียนหรือผูเกี่ยวของกับ
การดําเนนิงาน 

 



 


