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ส่วนที่ 1 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษา 
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ส่วนที่ 2 
องค์ประกอบมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสตรีภูเก็ต 

 ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 และกระทรวงศึกษาธิการ 
มีการประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และระดับการศึกษา 
ขั้น พ้ืนฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ พ.ศ.2561 ลงวันที่  6 สิงหาคม 2561 ส าหรับให้สถานศึกษา 
ใช้เป็นแนวทางด าเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  และเตรียมการส าหรับ 
การประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งจะท าให้เกิดความม่ันใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย  ว่าการจัดการศึกษา  
ของสถานศึกษา มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐาน จากการด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 
          การพัฒนามาตรฐานการศึกษามีแนวคิดว่าต้องเป็นมาตรฐานที่สถานศึกษาปฏิบัติได้จริง  
ประเมินได้จริง  กระชับและจ านวนน้อย  แต่สามารถสะท้อนบริบทของสถานศึกษาและคุณภาพ
การศึกษาได้จริง ข้อมูล สารสนเทศที่ได้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาทุกระดับ ตั้งแต่ระดับ
สถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับหน่วยงานต้นสังกัด และระดับชาติ ดังนั้นการก าหนด
มาตรฐานการศึกษา จึงเน้นที่คุณภาพผู้ เรียน  คุณภาพผู้บริหารสถานศึกษา  และคุณภาพครู                           
มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติและข้อก าหนดในกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2561 ได้ก าหนดมาตรฐาน  เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาพ้ืนฐาน                            
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เป็น 3 มาตรฐาน ดังนี้  

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสตรีภูเก็ต ประกอบด้วย 
3  มาตรฐาน 22 ประเด็นพิจารณา  โดยการประเมินประกอบด้วย คะแนนระดับตัวบ่งชี้ ระดับ
มาตรฐาน และระดับภาพรวมของสถานศึกษา  ในมาตรฐานที่ 1 และ มาตรฐานที่ 3 ก าหนดคะแนน
เฉลี่ยแต่ละตัวบ่งชี้เป็นร้อยละ แล้วน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์  ส่วนมาตรฐานที่ 2 ก าหนดเป็นจ านวน
ข้อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ตัดสินคุณภาพระดับมาตรฐาน  โดยอิงเกณฑ์จากแนวทางการประเมินคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์
การศึกษาพิเศษ ของส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
การแปลผลการประเมินคุณภาพจากคะแนนตามเกณฑ์ แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับ  5  แปลผลว่า  ระดับยอดเยี่ยม 
ระดับ  4  แปลผลว่า  ระดับดีเลิศ 
ระดับ  3 แปลผลว่า  ระดับดี 
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ระดับ  2 แปลผลว่า  ระดับปานกลาง 
ระดับ  1 แปลผลว่า  ก าลังพัฒนา 

การตัดสินคุณภาพของผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา จึงมีการพิจารณาตัดสินคุณภาพและ
มาตรฐาน ใน 3 ระดับ คือ 

ระดับท่ี 1 การตัดสินคุณภาพ ระดับตัวบ่งชี้ 
ระดับท่ี 2 การตัดสินคุณภาพ ระดับมาตรฐาน 
ระดับท่ี 3 การตัดสินคุณภาพ ระดับสถานศึกษา 

ค าอธิบายมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนสตรีภูเก็ต 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
 ผลการเรียนรู้ที่ เป็นคุณภาพของผู้ เรียน  ทั้ งด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ประกอบด้วย 
ความสามารถ ในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ การคิดประเภทต่าง ๆ การสร้าง
นวัตกรรม การใช้เทคโนโลยี  สารสนเทศและการสื่อสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร                         
การมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดี    ต่อวิชาชีพ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ที่เป็น
ค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างและหลากหลาย รวมทั้งสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 เป็นการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และ
พันธกิจ  อย่างชัดเจน  สามารถด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตร
สถานศึกษา ในทุกกลุ่มเป้าหมาย จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ด าเนินการพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการเรียนรู้  รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
 เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา   
สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีการบริหารจัดการ 
ชั้นเรียนเชิงบวก สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมิน      
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าผลที่ได้  
มาให้ข้อมูลย้อนกลับ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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ส่วนที่ 3 

โครงสร้างมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โรงเรียนสตรีภูเก็ต 

 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนสตรีภูเก็ต 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ประกอบด้วย มาตรฐานการศึกษา  
จ านวน 3 มาตรฐาน 22 ประเด็นพิจารณา ดังนี้  
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ประเด็นพิจารณาที ่1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
 ประเด็นพิจารณาที ่1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
 ประเด็นพิจารณาที ่1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 ประเด็นพิจารณาที ่1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ประเด็นพิจารณาที ่1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 ประเด็นพิจารณาที ่1.6 มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
  1.2 คุณลักษณะทีอั่นพึงประสงค์ของผู้เรียน  
 ประเด็นพิจารณาที ่1.7 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 ประเด็นพิจารณาที ่1.8 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 ประเด็นพิจารณาที ่1.9 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างที่หลากหลาย 
 ประเด็นพิจารณาที ่1.10 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ประเด็นพิจารณาที ่2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 ประเด็นพิจารณาที ่2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 ประเด็นพิจารณาที ่2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและ ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ประเด็นพิจารณาที ่2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 ประเด็นพิจารณาที ่2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
อย่างมีคุณภาพ 
 ประเด็นพิจารณาที ่2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ 
และการจัดการเรียนรู้ 
 ประเด็นพิจารณาที ่2.7 การสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
ประเด็นพิจารณาที ่3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 ประเด็นพิจารณาที ่3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  ประเด็นพิจารณาที ่3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 ประเด็นพิจารณาที ่3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 
 ประเด็นพิจารณาที ่3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
ค าอธิบาย  
 ผลการเรียนรู้ที่ เป็นคุณภาพของผู้ เรียนทั้ งด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ประกอบด้วย 
ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ การคิดประเภทต่าง ๆ การสร้าง
นวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร                       
การมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ที่เป็นค่านิยม        
ที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน                   
บนความแตกต่างและหลากหลาย รวมทั้งสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
 

1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาที่ 1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และคิดค านวณ 
 ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน และการสื่อสาร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี  
ใช้กระบวนการอ่าน เขียน การสื่อสาร มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ โดยสามารถคิดค านวณ  
โดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง มี เหตุผลประกอบ สามารถสร้างสรรค์ผลงาน  
ผ่านกระบวนการคิดอย่างสมเหตุสมผลท าให้ตนเองเกิดการเรียนรู้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานตัวชี้วัด 
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแต่ละระดับชั้น มีผลการประเมินที่ผู้เรียนได้รับ 
จากแบบรายงานการพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล ที่แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  
เกณฑ์การพิจารณา 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร วิชาภาษาไทย (พ้ืนฐาน),
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  

2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถสมรรถนะผู้เรียนด้านการสื่อสาร  
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                                     คู่มือการประเมินคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนสตรภีูเก็ต 

  

ตารางท่ี ....... ผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน  

รายวิชาภาษาไทย (พื้นฐาน) 

ระดับชั้น รหัสวิชา 
จ านวน ผลการประเมินอ่าน คิด วิเคราะห์เขียน จ านวนนักเรียน 

ร้อยละ 
นักเรียน 0 ไม่ผ่าน 1 ผ่าน 2 ดี 3 ดีมาก ที่ได้ระดับดีขึ้นไป 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท21101        
ท21102        

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ...        
...        

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ...        
...        

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ...        
...        

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ...        
...        

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ...        
        

เฉลี่ย         

วิธีค านวณ 
1. ค านวณหาร้อยละจ านวนนักเรียนที่ได้รับผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน รายวิชา

ภาษาไทย (พ้ืนฐาน) ทุกชั้นปี  
 

จ านวนนักเรียนท่ีไดร้ับผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะหเ์ขียน ระดับดีขึ้นไป รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน x 100

จ านวนนักเรียนท้ังหมด
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                                     คู่มือการประเมินคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนสตรภีูเก็ต 

  

ตารางท่ี .....   ผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน  

รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

ระดับชั้น รหัสวิชา 
จ านวน ผลการประเมินอ่าน คิด วิเคราะห์เขียน จ านวนนักเรียน 

ร้อยละ 
นักเรียน 0 ไม่ผ่าน 1 ผ่าน 2 ดี 3 ดีมาก ที่ได้ระดับดีขึ้นไป 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 อ...........        
อ...........        

มัธยมศึกษาปีท่ี 2         
        

มัธยมศึกษาปีท่ี 3         
        

มัธยมศึกษาปีท่ี 4         
        

มัธยมศึกษาปีท่ี 5         
        

มัธยมศึกษาปีท่ี 6         
        

เฉลี่ย         
 

วิธีค านวณ 
1. ค านวณหาร้อยละจ านวนนักเรียนที่ได้รับผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน รายวิชา

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (เพ่ิมเติม) ทุกชั้นปี  
 

จ านวนนักเรียนท่ีได้รับผลการประเมนิการอ่าน คดิ วิเคราะห์เขียน ระดบัดีขึ้นไป รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร x 100

จ านวนนักเรียนท้ังหมด
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                                     คู่มือการประเมินคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนสตรภีูเก็ต 

  

ตารางท่ี .....  ผลการประเมินสมรรถนะผู้เรียนด้านการสื่อสาร 

ระดับชั้น 
จ านวน 

ผลการประเมินสมรรถนะผู้เรียน 
ด้านการสื่อสาร 

จ านวนนักเรียน 
ที่ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียน 0 ไม่ผ่าน 1 ผ่าน 2 ดี 3 ดีมาก 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1        

มัธยมศึกษาปีท่ี 2        

มัธยมศึกษาปีท่ี 3        

มัธยมศึกษาปีท่ี 4        

มัธยมศึกษาปีท่ี 5        

มัธยมศึกษาปีท่ี 6        

เฉลี่ย        
 

วิธีค านวณ 
1. ค านวณหาร้อยละจ านวนนักเรียนที่ได้รับผลการประเมินสมรรถนะด้านการสื่อสาร ระดับดีขึ้นไป 

ทุกชั้นปี จากสูตร 

 

จ านวนนักเรียนท่ีได้รับผลการประเมนิสมรรถนะด้านการสื่อสารระดับดขีึ้นไป x 100

จ านวนนักเรียนท้ังหมด
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                                     คู่มือการประเมินคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนสตรภีูเก็ต 

  

ตารางท่ี .....  ผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน  

รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 

ระดับชั้น รหัสวิชา 
จ านวน ผลการประเมินอ่าน คิด วิเคราะห์เขียน จ านวนนักเรียน 

ร้อยละ 
นักเรียน 0 ไม่ผ่าน 1 ผ่าน 2 ดี 3 ดีมาก ที่ได้ระดับดีขึ้นไป 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ค...........        
ค...........        

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 
        
        

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
        
        

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 
        
        

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 
        
        

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 
        
        

เฉลี่ย         

 

วิธีค านวณ 
1. ค านวณหาร้อยละจ านวนผู้เรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์เขียนวิชาคณิตศาสตร์

พ้ืนฐาน ระดับดีขึ้นไปทุกชั้นปี จากสูตร 

 

จ านวนนักเรียนท่ีได้รับผลการประเมนิผลการอ่าน คิด วิเคราะห์เขียนระดบัดีขึ้นไป วิชาคณิตศาสตร์ (พื้นฐาน) x 100

จ านวนนักเรียนท้ังหมด
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                                     คู่มือการประเมินคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนสตรภีูเก็ต 

  

สรุป ผลการประเมิน ประเด็นพิจารณาที่ 1.1 
ที ่ รายการประเมิน เฉลี่ยร้อยละ ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 
1 การอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน รายวิชาภาษาไทย (พ้ืนฐาน)   

85 

 
2 การอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   
3 การประเมินสมรรถนะผู้เรยีนด้านการสื่อสาร   

ผลการประเมินเฉลี่ย 1-3   
4 การอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน รายวิชาคณิตศาสตร์ (พ้ืนฐาน)  78  

สรุปผลการประเมินประเด็นพิจารณาท่ี 1.1    

แหล่งข้อมูล / การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. แบบรายงานการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.5) 
2. ผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์เขียน จากรายวิชาต่อไปนี้ 

2.1 ภาษาไทย (พ้ืนฐาน)  
2.2 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (เพ่ิมเติม) 
2.3 คณิตศาสตร์ (พ้ืนฐาน)  

3. สรุปผลการประเมินสมรรถนะผู้เรียน  
 

ประเด็นพิจารณาที่ 1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
ค าอธิบาย  
 ผู้เรียนมีความสามรถในการคิดอย่างเป็นระบบ คือ สามารถคิดวิเคราะห์ แยกแยะข้อเท็จจริง 
ใคร่ครวญ ไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ ข้อคิดเห็น มีการตั้งข้อสันนิษฐาน และมีกระบวนการคิด 
เพ่ือตรวจสอบสันนิษฐานได้อย่างถูกต้อง มีกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โดยการอภิปรายร่วมกันอย่างมีเหตุผล และสามารถน ากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ การคิด  
อย่างมีวิจารณญาณ และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การอภิปราย โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 
มาใช้ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันได้ 
เกณฑ์การพิจารณา 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะด้านการแก้ปัญหา และ ด้านการคิด                  
ระดับดีข้ึนไป 
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                                     คู่มือการประเมินคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนสตรภีูเก็ต 

  

ตารางท่ี ....... ผลการประเมินผลการอ่าน คิด วิเคราะห์เขียน 
รายวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 

ระดับชั้น รหัสวิชา 
จ านวน ผลการประเมินอ่าน คิด วิเคราะห์เขียน จ านวนนักเรียน 

ร้อยละ 
นักเรียน 0 ไม่ผ่าน 1 ผ่าน 2 ดี 3 ดีมาก ที่ได้ระดับดีขึ้นไป 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ว...........        
ว...........        

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 
        
        

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
        
        

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 
        
        

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 
        
        

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 
        
        

เฉลี่ย         

 
วิธีค านวณ 

1. ค านวณหาร้อยละจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินอ่านคิดวิเคราะห์เขียน รายวิชา
วิทยาศาสตร์ (พื้นฐาน)  ระดับดีขึ้นไป ทุกชั้นปีจากสูตร 

 

จ านวนนักเรียนท่ีได้รับผลการประเมนิผลการอ่าน คิด วิเคราะห์เขียนระดบัดีขึ้นไป วิชาวิทยาศาสตร์(พื้นฐาน) x 100

จ านวนนักเรียนท้ังหมด
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                                     คู่มือการประเมินคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนสตรภีูเก็ต 

  

ตารางท่ี .....  ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญผู้เรียนด้านการแก้ปัญหา  

ระดับชั้น 
จ านวน 

ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญ 
ของผู้เรียน ด้านการแก้ปัญหา 

จ านวนนักเรียน 
ร้อยละ 

นักเรียน 0 ไม่ผ่าน 1 ผ่าน 2 ดี 3 ดีมาก ที่ได้ระดับดีขึ้นไป 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1        
มัธยมศึกษาปีท่ี 2        
มัธยมศึกษาปีท่ี 3        
มัธยมศึกษาปีท่ี 4        
มัธยมศึกษาปีท่ี 5        
มัธยมศึกษาปีท่ี 6        

เฉลี่ย        
 

วิธีค านวณ 
1. ค านวณหาร้อยละจ านวนนักเรียนที่ได้รับผลการประเมินสมรรถนะด้านการแก้ปัญหา ระดับดี

ขึ้นไปทุกชั้นปี จากสูตร 
 

จ านวนนักเรียนท่ีไดร้ับผลการประเมินสมรรถนะดา้นการแก้ปัญหาระดับดีขึ้นไป x 100

จ านวนนักเรียนท้ังหมด
 

ตารางท่ี .....  ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนด้านการคิด  

ระดับชั้น 
จ านวน ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญ 

ของผู้เรียน ด้านการคิด 
จ านวนนักเรียนที่ได้

ระดับดีขึ้นไป 
ร้อยละ 

นักเรียน 0 ไม่ผ่าน 1 ผ่าน 2 ดี 3 ดีมาก 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1        
มัธยมศึกษาปีท่ี 2        
มัธยมศึกษาปีท่ี 3        
มัธยมศึกษาปีท่ี 4        
มัธยมศึกษาปีท่ี 5        
มัธยมศึกษาปีท่ี 6        

เฉลี่ย        
 

วิธีค านวณ 
1. ค านวณหาร้อยละจ านวนนักเรียนที่ได้รับผลการประเมินสมรรถนะด้านการคิด ระดับดีขึ้นไป 

ทุกชั้นปีจากสูตร  
 

จ านวนนักเรียนท่ีได้รบัผลการประเมินสมรรถนะด้านการคิดระดบัดีขึ้นไป x 100

จ านวนนักเรียนท้ังหมด
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                                     คู่มือการประเมินคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนสตรภีูเก็ต 

  

สรุป ผลการประเมิน ประเด็นพิจารณาที่ 1.2 
ที ่ รายการประเมิน เฉลี่ยร้อยละ ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 
1 การอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน รายวิชาวิทยาศาสตร์ (พื้นฐาน)  

 
75 

 
2 การประเมินสมรรถนะผู้เรยีนด้านการคิด   
3 การประเมินสมรรถนะผู้เรยีนด้านการแก้ปัญหา   

ผลการประเมินเฉลี่ย 1-3   
สรุปผลการประเมินประเด็นพิจารณาท่ี 1.2    

 

แหล่งข้อมูล / การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. แบบรายงานการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.5) 
2. ผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์เขียน รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน(พ้ืนฐาน)  
3. สรุปผลการประเมินสมรรถนะผู้เรียน  
 

ประเด็นพิจารณาที่ 1.3 มีความสามารถ ในการสร้างนวัตกรรม 
ค าอธิบาย  
 ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ ทั้งด้วยตนเองและการท างานเป็นทีม เชื่อมโยง
องค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ อาจเป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน 
ชิ้นงาน ผลผลิต 
เกณฑ์การพิจารณา 

1. นักเรียนทุกระดับชั้นมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
ตาราง ........ นวัตกรรมของนักเรียนปีการศึกษา ........ 

 

ชั้น นวัตกรรม วิชา / กิจกรรม สรุป การเผยแพร่นวัตกรรม 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 
1.  

 มี     ไม่ม ี
 มี     ไม่ม ี
โปรดระบุ .............. 2.  

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 
1.  

 มี     ไม่ม ี
2.  

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
1.  

 มี     ไม่ม ี
2.  

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 
1.  

 มี     ไม่ม ี
2.  

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 
1.  

 มี     ไม่ม ี
2.  

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 
1.  

 มี     ไม่ม ี
2.  

สรุป  ผ่าน      ไม่ผ่าน 
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                                     คู่มือการประเมินคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนสตรภีูเก็ต 

  

แหล่งข้อมูล / การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1.ชิ้นงาน / ภาระงาน รายวิชาโครงงาน / การออกแบบและเทคโนโลยี / วิทยาการค านวณ / 
ผลการแข่งขันหรือการประกวดของนักเรียน แต่ละระดับชั้น โดยรวบรวมจากครูประจ าวิชา /                     
ครูที่ปรึกษาโครงงาน 
 
ประเด็นพิจารณาที่ 1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร 
ค าอธิบาย 
 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือการพัฒนาตนเอง 
และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างานอย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 
เกณฑ์การพิจารณา 

- ร้อยละของผู้เรียนที่มีมีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญ ด้านความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีอยู่ระดบัดีขึ้นไป 

ตาราง ..... ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

ชั้น 
ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน จ านวนนักเรียน 

ที่ได้ระดับดีขึ้นไป 
ร้อยละ 

0 ไม่ผ่าน 1 ผ่าน 2 ดี 3 ดีมาก 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1       
มัธยมศึกษาปีท่ี 2       
มัธยมศึกษาปีท่ี 3       
มัธยมศึกษาปีท่ี 4       
มัธยมศึกษาปีท่ี 5       
มัธยมศึกษาปีท่ี 6       

เฉลี่ย       
 

วิธีค านวณ 
1. ค านวณหาร้อยละจ านวนนักเรียนที่ได้รับผลการประเมินสมรรถนะส าคัญด้านความสามารถใน

การใช้เทคโนโลยี ระดับดีขึ้นไป ทุกชั้นปี จากสูตร 
 

จ านวนนักเรียนท่ีได้รับผลการประเมนิสมรรถนะส าคญัด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีระดับดขีึ้นไป x 100

จ านวนนักเรียนท้ังหมด
 

 
แหล่งข้อมูล / การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. .ผลการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
จากราย วิชาวิทยาการค านวณ  

2. ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
3. การสังเกตพฤติกรรมการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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                                     คู่มือการประเมินคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนสตรภีูเก็ต 

  

ประเด็นพิจารณาที่ 1.5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ค าอธิบาย 
 ผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิม 
ในด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการต่าง ๆ รวมทั้งความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ 
หรือผลการทดสอบอื่น ๆ 
เกณฑ์การพิจารณา 

- ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย ในรายวิชาพ้ืนฐาน ในระดับ 2.5 ขึ้นไป 
ตาราง …… ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนรายวิชาพื้นฐาน ที่ได้ผลการเรียน 2.5 ข้ึนไป  

ภาคเรียนที่ 1    ข้อมูล ณ วันที่ ..../....../........ 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ที่เช้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน  
ระดับ 2.5 ขึ้นไป 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์แ
ละ

เท
คโ

นโ
ลย

ี 

สัง
คม

ศึก
ษา

 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

สุข
ศึก

ษา
 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1          
มัธยมศึกษาปีท่ี 2          
มัธยมศึกษาปีท่ี 3          
มัธยมศึกษาปีท่ี 4          
มัธยมศึกษาปีท่ี 5          
มัธยมศึกษาปีท่ี 6          

ร้อยละ          

ภาคเรียนที่ 2     ข้อมูล วันที่ ..../....../..... 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ที่เช้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน  
ระดับ 2.5 ขึ้นไป 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์
แล

ะเ
ทค

โน
โล

ยี 

สัง
คม

ศึก
ษา

 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

สุข
ศึก

ษา
 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1          
มัธยมศึกษาปีท่ี 2          
มัธยมศึกษาปีท่ี 3          
มัธยมศึกษาปีท่ี 4          
มัธยมศึกษาปีท่ี 5          
มัธยมศึกษาปีท่ี 6          

ร้อยละ          
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วิธีการค านวณ 
1. ค านวณหาร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ได้รับผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา

พ้ืนฐาน ระดับเกรด 2.5 ขึ้นไป (2.5 ,3, 3.5 และ 4)  ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกระดับชั้น  
แยกเป็นรายภาคเรียน จากสูตร 

 

จ านวนนักเรียนท่ีไดร้ับผลการประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน ระดบัเกรด 2.5 ขึ้นไป x 100

จ านวนนักเรียนท้ังหมด
 

 
2.  น าผลการค านวณมาหาค่าเฉลี่ย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแยกเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้  

           และแต่ละระดับชั้นเรียน 
ตาราง ....... สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาพื้นฐาน ระดับ 2.5 ขึ้นไป ภาคเรียนที่ 1-2  

ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ระดับชั้น 

เฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ระดับ 2.5 ขึ้นไป 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์
แล

ะเท
คโ

นโ
ลย

 ี

สัง
คม

ศึก
ษา

 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

สุข
ศึก

ษา
 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
 

เฉ
ลี่ย

 ต
าม

ระ
ดับ

 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1          
มัธยมศึกษาปีท่ี 2          
มัธยมศึกษาปีท่ี 3          
มัธยมศึกษาปีท่ี 4          
มัธยมศึกษาปีท่ี 5          
มัธยมศึกษาปีท่ี 6          

ร้อยละ          
 

แหล่งข้อมูล / การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 – 2  

จากโปรแกรมทะเบียน / วัดผลของโรงเรียน 
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                                     คู่มือการประเมินคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนสตรภีูเก็ต 

  

ประเด็นพิจารณาที่ 1.6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
ค าอธิบาย 
 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ เจตคติที่ดี  พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้น 
ที่สูงกว่า การท างานหรืองานอาชีพ 
เกณฑ์การพิจารณา 

- ร้อยละของนักเรียนที่มีความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือ ประกอบอาชีพ 
- ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ในระดับดีขึ้นไป 

 

ตาราง …… ผลการศึกษาต่อและประกอบอาชีพของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
จากจ านวนนักเรียนทั้งหมด .......... คน ณ วันที่  ..../..../...... 

ประเภทสถานศกึษา / ประกอบอาชีพ 
จ านวน
นักเรียน 

ร้อยละ 

กลุ่มนักเรียนที่ศึกษาต่อ   
  ม.4 โรงเรียนสตรภีูเก็ต   
  ม.4 โรงเรียนอื่นในจังหวัดภเูก็ต   
  ม.4 โรงเรียนอื่นในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)   
  ม.4 โรงเรียนอื่นส่วนภูมภิาค (ท่ีไม่ใช่จังหวัดภูเก็ต)   
  สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน   
  สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล   
  วิทยาลัยนาฏศลิป ์   
  การศึกษานอกโรงเรยีน   
  สถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ ต่างประเทศ   
  อื่น ๆ ระบุ ..................................................................................   

รวมนักเรียนที่ศึกษาต่อ   
รอศึกษาต่อ   
ไม่จบการศึกษา   
ประกอบอาชีพ   

รวม   
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ตาราง …… ผลการศึกษาต่อและประกอบอาชีพของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
จากจ านวนนักเรียนทั้งหมด .......... คน ณ วันที่  ..../..../...... 

ประเภทสถานศกึษา / ประกอบอาชีพ จ านวนนักเรียน ร้อยละ 
กลุ่มนักเรียนที่ศึกษาต่อ   
  มหาวิทยาลัยปดิของรัฐบาล   
  มหาวิทยาลัยเอกชน   
  มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐบาล   
  สถาบันเทคโนโลย ี   
  สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล   
  มหาวิทยาลัยราชภัฎ   
  ศึกษาต่อต่างประเทศ   

รวมนักเรียนที่ศึกษาต่อ   
รอศึกษาต่อ   
ไม่จบการศึกษา   
ประกอบอาชีพ   

รวม   
 

วิธีการค านวณ 
1. ค านวณหาร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ศึกษาต่อแต่ละประเภทสถานศึกษา กลุ่มนักเรียน 

ไม่จบการศึกษา หรือ ประกอบอาชีพ จากสูตร 
 

จ านวนนักเรียนแต่ละประเภท (ศึกษาต่อ, ประกอบอาชีพ , ไม่จบการศกึษา, รอศึกษาต่อ) x 100

จ านวนนักเรียนท้ังหมด
 

 
ตาราง ...... ผลการประเมินเจตคติของนักเรียนต่องานอาชีพ 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน 

ผลการประเมิน จ านวน
นักเรียน 

ที่มีเจตคติ
ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 
     

มัธยมศึกษาปีท่ี 1         
มัธยมศึกษาปีท่ี 2         
มัธยมศึกษาปีท่ี 3         
มัธยมศึกษาปีท่ี 4         
มัธยมศึกษาปีท่ี 5         
มัธยมศึกษาปีท่ี 6         

รวม         
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วิธีการค านวณ 
1. ค านวณหาร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินเจตคติต่องานอาชีพแต่ะละระดับชั้น 

จากสูตร 
 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินเจคติที่ดีตอ่งานอาชีพ ในระดับดีขึ้นไป x 100

จ านวนนักเรียนท้ังหมด
 

 
สรุปผลการประเมินประเด็นพิจารณาที่ 1.6 

ที ่ รายการประเมิน ร้อยละ ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 
1. จ านวนนักเรียนท่ีศึกษาต่อ / ประกอบอาชีพช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3   

80 

 
2. จ านวนนักเรียนท่ีศึกษาต่อ / ประกอบอาชีพช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6   
3. จ านวนนักเรียนท่ีมผีลการประเมินเจตคติทีด่ีต่องานอาชีพระดับดี

ขึ้นไป 
  

สรุปผลการประเมินประเด็นพิจารณาท่ี 1.6    
 

แหล่งข้อมูล / การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. รายงานการศึกษาต่อ / ประกอบอาชีพ จาก งานแนะแนวกลุ่มบริหารวิชาการ 
2. ผลการประเมินเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ จากรายวิชาการงานอาชีพ /งานแนะแนว กลุ่มบริหารวิชาการ 

 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาที่ 1.7 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
ค าอธิบาย 
 ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตส านึก 
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม โดยโรงเรียนสตรีภูเก็ต
ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง 2560)  
8 ประการ ได้แก่   

1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  
2) ซื่อสัตย์สุจริต  
3) มีวินัย  
4) ใฝ่เรียนรู้  
5) อยู่อย่างพอเพียง  
6) มุ่งม่ันในการท างาน  
7) รักความเป็นไทย  
8) มีจิตสาธารณะ  
และ เพ่ิม 9) คุณลักษณะความสามารถในการสื่อสารความเป็นภูเก็ตได้  
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เกณฑ์การพิจารณา 
1. ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ตาราง ....... ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ภาคเรียนที่ 1  

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จ านวนนักเรียน 
ที่ได้ระดับดีขึ้น

ไป 
ร้อยละ ไม่ผ่าน 

(0) 
ผ่าน 
(1) 

ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 

ม.1        
ม.2        
ม.3        
ม.4        
ม.5        
ม.6        

รวม       
 

ตาราง ....... ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ภาคเรียนที่ 2  

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จ านวนนักเรียน 
ที่ได้ระดับดีขึ้น

ไป 
ร้อยละ ไม่ผ่าน 

(0) 
ผ่าน 
(1) 

ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 

ม.1        
ม.2        
ม.3        
ม.4        
ม.5        
ม.6        

รวม       

วิธีการค านวณ 
1. ค านวณหาร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับดีขึ้นไป  

ภาคเรียนที่  1 และ ภาคเรียนที่ 2 ตามสูตรสถานศึกษา 
 

จ านวนนักเรียนที่ได้ผลการประเมินคณุลกัษณะอันพึงประสงค์ ระดบัดีขึ้นไป  x 100

จ านวนนักเรียนท้ังหมด
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2. น าผลการค านวณมาหาค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ภาคเรียนที่ 1-2  
    และระดับชั้นเรียน 

ระดับชั้น 
ร้อยละของนกัเรียนที่มีผลการประเมินระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

ม.1    
ม.2    
ม.3    
ม.4    
ม.5    
ม.6    

เฉลี่ย    

แหล่งข้อมูล / การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ / งานวัดผล กลุ่มบริหารวิชาการ 
2. บันทึก Homeroom / กลุ่มกิจการนักเรียน  
3. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ /กลุ่มกิจการนักเรยีน 

 
ประเด็นพิจารณาที่ 1.8  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
ค าอธิบาย 
 ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม 
และประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย 
เกณฑ์การพิจารณา 

1. ร้อยละของนักเรียนที่มีความภูมิใจในท้องถิ่นความเป็นไทยระดับดีข้ึนไป  
ภาคเรียนที่ 1 

ตาราง ……. ผลการประเมินความภูมิใจในท้องถิ่นความเป็นไทย  

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมินความภูมิใจในท้องถิ่นความเป็นไทย จ านวนนักเรียน 
ที่ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเย่ียม (3) 

ม.1        
ม.2        
ม.3        
ม.4        
ม.5        
ม.6        

รวม       
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ภาคเรียนที่ 2 
ตาราง ……. ผลการประเมินความภูมิใจในท้องถิ่นความเป็นไทย  

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมินความภูมิใจในท้องถิ่นความเป็นไทย 
จ านวนนักเรียน 
ที่ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ ไม่ผ่าน 
(0) 

ผ่าน (1) ดี (2) ดีเย่ียม (3) 

ม.1        
ม.2        
ม.3        
ม.4        
ม.5        
ม.6        

รวม       

 
ตาราง ...... ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ข้อ 7 รักความเป็นไทย  

เฉลี่ยภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 

ระดับชั้น 
ร้อยละของนกัเรียนที่มีผลการประเมินระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

ม.1    
ม.2    
ม.3    
ม.4    
ม.5    
ม.6    

เฉลี่ย    

 
ตาราง ….. ผลการประเมินโครงการ ........ หรือ กิจกรรม .......................................... 

กิจกรรม 
จ านวนนักเรียน 
ที่ร่วมกิจกรรม 

จ านวนนักเรียน 
ที่มีผลการประเมินระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    

รวม     
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วิธีการค านวณ 
1. ค านวณหาร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม

หลักสูตรสถานศึกษา ข้อ 7 รักความเป็นไทย ระดับดีขึ้นไป ภาคเรียนที่ 1 และ ภาคเรียนที่ 2 
ตามสูตร 

จ านวนนักเรียนที่ไดผ้ลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อ 7 รักความเป็นไทย ระดับดขีึ้นไป  x 100

จ านวนนักเรียนท้ังหมด
 

 2. น าผลการค านวณมาหาค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักความเป็นไทย 
         ภาคเรียนที่ 1-2 และระดับชั้นเรียน 

 3. ค านวณหาร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการร่วมกิจกรรม / โครงการระดับดีขึ้นไป 
        ที่โรงเรียนจัดขึ้น ตลอดปีการศึกษา  

 

แหล่งข้อมูล / การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ข้อ 7 รักความเป็นไทย  งานวัดผล กลุ่มบริหารวิชาการ 
2. ผลการประเมินกิจกรรม โครงการ จาก กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มบริหารวิชาการ / กลุ่ม

กิจการนักเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน หรือ กิจกรรมอ่ืน ๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น หรือร่วมกิจกรรม
ภายนอกโรงเรียน 

 
ประเด็นพิจารณาที่ 1.9  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
ค าอธิบาย 
 ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา 
ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี 
เกณฑ์การพิจารณา 

1. ร้อยละของนักเรียนที่สามารถท ากิจกรรมร่วมกันที่อยู่บนความแตกต่างที่หลากหลายในระดับดีขึ้นไป 
ตาราง ……. ผลการประเมินการยอมรับท่ีอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างท่ีหลากหลาย ภาคเรียนที่ 1 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน จ านวนนักเรียน 
ที่มีผลการประเมิน

ระดับดีขึ้นไป 
ร้อยละ ไม่ผ่าน(0) ผ่าน 

(1) 
ดี 

(2) 
ดีเย่ียม 

(3) 
ม.1        
ม.2        
ม.3        
ม.4        
ม.5        
ม.6        
รวม        
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ตาราง ……. ผลการประเมินการยอมรับท่ีอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างท่ีหลากหลาย ภาคเรียนที่ 2 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน จ านวนนักเรียน 
ที่มีผลการประเมิน

ระดับดีขึ้นไป 
ร้อยละ ไม่ผ่าน 

(0) 
ผ่าน 
(1) 

ดี 
(2) 

ดีเย่ียม 
(3) 

ม.1        
ม.2        
ม.3        
ม.4        
ม.5        
ม.6        
รวม        

วิธีการค านวณ 
1. ค านวณหาร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินวิชาหน้าที่พลเมือง ภาคเรียนที่  1 

 และ ภาคเรียนที่ 2 ตามสูตร 
จ านวนนักเรียนที่ได้ผลการประเมินวิชาหน้าท่ีพลมืองระดบัดีขึ้นไป  x 100

จ านวนนักเรียนท้ังหมด
 

2. น าผลการค านวณมาหาค่าเฉลี่ยของภาคเรียนที่ 1-2 แยกตามระดับชั้นเรียน 
 

ตาราง ...... ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ข้อ 7 รักความเป็นไทย  
เฉลี่ยภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 

ระดับชั้น 
ร้อยละของนกัเรียนที่มีผลการประเมินระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

ม.1    
ม.2    
ม.3    
ม.4    
ม.5    
ม.6    

เฉลี่ย    

แหล่งข้อมูล / การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ผลการวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รายวิชา หน้าที่พลเมือง  จากงานวัดผล กลุ่มบริหารวิชาการ 
2. ผลการคัดกรอก SDQ. ทุกระดับชั้นเรียน จากงานกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
3. บันทึก Homeroom กลุ่มกิจการนักเรียน 
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ประเด็นพิจารณาที่ 1.10 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
ค าอธิบาย 
 ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์และสังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสม 
ในแต่ละช่วงวัย สามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น 
เกณฑ์การพิจารณา 

1. ร้อยละของนักเรียนที่มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมตามที่สถานศึกษาก าหนด 
 

ตาราง ..... ร้อยละของนักเรียนที่มีสุขภาวะทางกาย ด้านน้ าหนัก ส่วนสูง 

ระดับชั้น 
จ านวน 
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนที่
มีน้ าหนัก ส่วนสูง

ตามเกณฑ์ 

จ านวนนักเรียนที่ น้ าหนัก ส่วนสงูไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละของนกัเรียน 
ที่มี น้ าหนัก ส่วนสูง 

ตามเกณฑ์ 
น้ าหนักน้อย เต้ีย ผอม  เร่ิมอ้วน 

ม.1        
ม.2        
ม.3        
ม.4        
ม.5        
ม.6        
รวม        

 

วิธีการค านวณ 
1. ค านวณหาร้อยละของนักเรียนที่มี น้ าหนัก ส่วนสูง ของนักเรียนแต่ละระดับชั้น  

ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 
 

จ านวนนักเรียนท่ีมีน้ าหนัก ส่วนสงูตามเกณฑ์ของกรมอนามยั   x 100

จ านวนนักเรียนท้ังหมด
 

 

2. ผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ) และ ด าเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
งานกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ซึ่งคัดกรองนักเรียนโดย 1) นักเรียน                           
2) ผู้ปกครอง และ 3) ครู    5 ด้าน ประกอบด้วย   
1) ด้านอารมณ์  
2) ด้านความประพฤติ  
3) ด้านพฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง / สมาธิสั้น  
4) ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือน และ  
5) ด้านสัมพันธภาพทางสังคม และแปรผลได้เป็น ปกติ เสี่ยงและมีปัญหา  
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ตาราง ...... สรุปผลการประเมิน SDQ ของนักเรียนปีการศึกษา 2564 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมินพฤติกรรรม (SDQ) 

ปกต ิ ร้อยละ เสี่ยง ร้อยละ มีปัญหา ร้อยละ 
ม.1        
ม.2        
ม.3        
ม.4        
ม.5        
ม.6        
สรุป        

 

แหล่งข้อมูล / การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. น้ าหนัก ส่วนสูง ของนักเรียนจากโปรแกรมทะเบียนนักเรียนรายบุคคล งานสารสนเทศ  

กลุ่มนโยบายและแผน 
2. ผลการประเมิน น้ าหนัก ส่วนสูงของงานอนามัย กลุ่มบริหารทั่วไป 
3. ผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ) และการด าเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
 

รางวัล / ผลการประกวด / ภาวะผู้น าของนักเรียนที่เป็นแบบอย่างด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ในปีการศึกษา 2564 

1.  ………………………………………………………………………………………………………….. 
2. ………………………………………………………………………………………………………….. 
3. ………………………………………………………………………………………………………….. 

ฯลฯ 
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มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ค าอธิบาย : 

 เป็นการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์  

และพันธกิจอย่างชัดเจน สามารถด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตร

สถานศึกษา ในทุกกลุ่มเป้าหมาย จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ด าเนินการพัฒนาครูและ

บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหาร 

จัดการและการเรียนรู้ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 

ประเด็นพิจารณาที่ 2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบท 

ของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบาย  

ของรัฐบาลและของต้นสังกัด รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

ประเด็นพิจารณาที่ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ทั้งในส่วน                        

การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  การน าแผนไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา                       

มีการติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตราก าลัง 

ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การน าข้อมูล                      

มาใช้ในการพัฒนาบุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และ

ร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

ประเด็นพิจารณาที่ 2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร

สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริม

หลักสูตร ที่ เน้นคุณภาพผู้ เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย                    

หมายรวมถึง การจัดการเรียนการสอนของกลุ่มที่เรียนควบรวมหรือกลุ่มที่เรียนร่วมด้วย 

ประเด็นพิจารณาที่ 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และ                      

จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน  

ประเด็นพิจารณาที่ 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และ 

สภาพแวดล้อมทางสังคม ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย 



33 
 

                                     คู่มือการประเมินคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนสตรภีูเก็ต 

  

ประเด็นพิจารณาที่ 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ                   

การจัดการเรียนรู ้

สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้                          

ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

ประเด็นพิจารณาที่ 2.7 การสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

สถานศึกษา ครู/นักเรียน มีเครือข่ายร่วมพัฒนา เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนได้รับ                    

การสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรอ่ืนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ 

การประเมินผลการด าเนินงาน กับ เป้าหมายความส าเร็จ และหลักฐาน /ร่องรอย 
ประเด็นพิจารณา เป้าหมายความส าเร็จ หลักฐาน/ร่องรอย 

2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจสถานศึกษา ก าหนด
ชัดเจน 

1. สถานศึกษา ก าหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจและเป้าหมายโดยใช้
ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
สอดคล้องกับแผนการศึกษา
ระดับ ชาติและความต้องการ 
ของชุมชน 
2. สถานศึกษา มีการศึกษา 
วิเคราะห์  มาตรฐานการศึกษา 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 
ของสถานศึกษาตามกฎกระทรวง 
อย่างครบถ้วนก าหนดผู้รับผิดชอบ 
จนน าไปสู่การประกาศมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
3. สถานศึกษา มีการก าหนดค่า
เป้าหมายความส าเร็จของทุก
มาตรฐานและค่าเป้าหมายใน
ประเด็นพิจารณา อย่างเหมาะสม 
ตามบริบทของสถานศึกษาโดย
ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา                  
ขั้นพ้ืนฐาน 

- แผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 
-แผนปฏิบัติการประจ าปี 
- มีกระบวนการได้มาของ
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
- สถานศึกษาน าแผนสู่การ
ปฏิบัติ 
- สถานศึกษาแบ่งหน้าที่ความ
รับผิดชอบ 
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ประเด็นพิจารณา เป้าหมายความส าเร็จ หลักฐาน/ร่องรอย 
 4. สถานศึกษาจัดท าประกาศ              

ค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐาน          
เพ่ือประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาท้ังภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 

 

2.2 มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 

1. สถานศึกษามีแผนพัฒนา
การศึกษา ที่ได้รับความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษา
และสามารถตรวจสอบได้ 
2. สถานศึกษามีแผนปฏิบัติการ 
ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาใน
การขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่
เป้าหมายตามวิสัยทัศน์และ
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
3. การมีระบบการก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลและรายงานผลการ
ด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาอย่างชัดเจน 
4. การมีรายงานประจ าปี หรือ
รายงานผลการด าเนินงานของ
สถานศึกษาในแต่ละปีที่สะท้อน
ความส าเร็จของการพัฒนา
คุณภาพตามวิสัยทัศน์ เป้าหมาย
และมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

- รายงานผลการประเมินตนเอง 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี 
- รายงานการติดตาม โครงการ 
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ประเด็นพิจารณา เป้าหมายความส าเร็จ หลักฐาน/ร่องรอย 
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

1. สถานศึกษาวิเคราะห์หลักสูตร
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
หรือผลการเรียนรู้ น าไปจัดท า
รายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ 
2. สถานศึกษามีการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียง
มาตรฐานสากลและพัฒนาผู
เรียนใหมีศักยภาพเป็นพลโลก  
ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
3. สถานศึกษามีการนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม และประเมินการใช้
หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
นอกจากนั้นน าผลมาปรับปรุง 
พัฒนาหลักสูตรโดยใช้
กระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนา 
น าไปสู่ความยั่งยืนและเป็น
แบบอย่างในวงกว้างได้ 
4. สถานศึกษามีหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีได้รับความเห็น
ขอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาและสามารถ
ตรวจสอบได้ 
5. สถานศึกษามีหลักสูตรของ 
กลมุสาระการเรียนรูทั้ง  
8 กลมุสาระ 
 

- หลักสูตรสถานศึกษา 
- รายงานการนิเทศ  ติดตามการ
ประเมินหลักสูตร 
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ประเด็นพิจารณา เป้าหมายความส าเร็จ หลักฐาน/ร่องรอย 
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

1. ส่งเสริม สนับสนุน 
พัฒนาครู บุคลากร ให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
ตามมาตรฐานต าแหน่งและ
มาตรฐานวิทยฐานะ 
2. จัดท าแผนพัฒนาตนเองที่
สอดคล้องกับสภาพการ
ปฏิบัติงานความต้องการ
จ าเป็น หรือตามแผลกลยุทธ์
ของหน่วยงานการศึกษา
หรือส่วนราชการต้นสังกัด 
3. ประชุมทางวิชาการ/การ
อบรม สัมมนา รวมแล้วไมล์
น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อปี  
4. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้หรือเข้าร่วมชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
5. น าความรู้ ความสามารถ
และทักษะที่ได้จากการ
พัฒนาตนเองมาพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 

- รายงานแผนพัฒนาตนเอง 
ของครู 
- การพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
- รายงานการอบรม/
สัมมนา/ประชุมวิชาการ ไม่
น้อยกว่า 20 ชั่วโมง/ปี 
- รายงานการจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือเข้า
ร่วมชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

1. สถานศึกษามีขนาดชั้น
เรียนเหมาะสมตาม
มาตรฐานที่ก าหนดทุกระดับ 
และอัตราส่วนครูต่อนักเรียน
ได้มาตรฐาน 
2. สถานศึกษามีเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตแบบความเร็ว
สูง เชื่อมโยงครอบคลุมพ้ืนที่
ของโรงเรียน 
 

- แผนการจัดสภาพแวดล้อม
ตรวจสอบสภาพแวดล้อม 
อาคาร สถานที่ และแหล่ง
เรียนรู้ 
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ประเด็นพิจารณา เป้าหมายความส าเร็จ หลักฐาน/ร่องรอย 
 3. สถานศึกษามีห้องเรียน

อิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย 
(Electronics Multi-Media 
Classroom) ห้องทดลอง 
ห้องปฏิบัติการ และมีอุปกรณ์ 
เทคโนโลยีที่ทันสมัย เน้นความ
เป็นเลิศของนักเรียนตามกลุ่ม
สาระอย่างพอเพียง4. 
สถานศึกษามีห้องสมุด แหล่ง
เรียนรู้ ที่มีสภาพแวดล้อม/
บรรยากาศเอ้ือต่อการใช้บริการ 
มีสื่อท่ีเพียงพอเหมาะสม ทันสมัย 
มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่านการ
เรียนรู้และการค้นคว้าอย่าง
หลากหลาย 
5. สถานศึกษามีระบบการดูแล
บ ารุงรักษาเทคโนโลยีและการ
สื่อสารเพื่อการศึกษา และ
ด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ 

-แผนการจัดสภาพแวดล้อม
ตรวจสอบสภาพแวดล้อม 
อาคาร สถานที่ และแหล่งเรียนรู้ 
 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

1. สถานศึกษาจัดระบบข้อมูล
และสารสนเทศพ้ืนฐานไว้
ครบถ้วน ครอบคลุมการใช้งาน 
และสารสนเทศที่จัดเก็บไว้มี
ความถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็น
ปัจจุบัน 
2. สถานศึกษาจัดเก็บข้อมูลและ
สารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
ทันสมัย ทันต่อการใช้งาน มีการ
พัฒนาต่อเนื่องและมีการ
ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บข้อมูลและ
สารสนเทศอยู่เสมอ 

-รายงานสารสนเทศของ
สถานศึกษา 
- การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบของ
งานสารสนเทศ 
- กระบวนการเผยแผ่ข้อมูล 
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ประเด็นพิจารณา เป้าหมายความส าเร็จ หลักฐาน/ร่องรอย 
 3. สถานศึกษาน าข้อมูลและ

สารสนเทศไปใช้ในการบริหาร
และจัดการงานของสถานศึกษา 
และพัฒนาการจัดการเรียน             
การสอนได้เกิดประโยชน์คุ้มค่า 
4. สถานศึกษาเผยแพร่ข้อมูล
สารสนเทศและกิจกรรมใน
สถานศึกษาโดยใช้วิธีการที่
หลากหลายและน่าสนใจและ          
มีผลงานปรากฏชัด ทุกฝ่าย                     
พึงพอใจ 

 

2.7 การสร้างเครือข่ายร่วม
พัฒนาทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

1. สถานศึกษามีเครือข่ายร่วม
พัฒนาทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 
2. ครู/นักเรียนที่มีเครือข่าย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอ่ืนทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ 
3. สถานศึกษามีเครือข่าย
สนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษา
และองค์กรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 

- กระบวนการสร้างเครือข่าย เช่น 
เครือข่ายสมาคมผู้ปกครองและ
ครู สมาคมศิษย์เก่า  
- เอกสารการท า MOU กับ
สถานศึกษาอ่ืนๆ ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ค าอธิบาย : 
 เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา   
สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีการบริหารจัดการ   
ชั้นเรียนเชิงบวก สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าผลที่ได้มาให้
ข้อมูลย้อนกลับ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ประเด็นพิจารณาที่ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไประยุกต์                 
ใช้ในการด าเนินชีวิต 
ค าอธิบาย 
  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา ที่เน้นให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรม 
ได้จริง มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้มีความจ าเป็น และต้องการความช่วยเหลือพิเศษ  
ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะการแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงาน และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
เกณฑ์การพิจารณา 
 ร้อยละของครูที่มีแผนจัดการเรียนรู้ เน้นกระบวนการคิด ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง ตามมาตรฐาน 
การเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
การค านวณ 

1. ค านวณหาร้อยละของจ านวนครูที่มีแผนจัดการเรียนรู้ เน้นกระบวนการคิด ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ
จริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ จากสูตร  
 

จ านวนครูที่มีแผนการจัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง   x 100

จ านวนครูทั้งหมด
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ตาราง  ....... จ านวนครูที่มีแผนจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวนคร ู
จ านวนครูที่มีแผนจัดการเรียนรู้

แบบ Active Learning 
ร้อยละ 

คณิตศาสตร์    
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
ภาษาไทย    
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    
ภาษาต่างประเทศ    
การงานอาชีพ    
ศิลปะ    
พลศึกษา    
แนะแนว    

รวม    
 

แหล่งข้อมูล / การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. แผนจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน  /กลุ่มบริหารวิชาการ 
2. รายงานการน าเสนอก าหนดการสอน แผนการวัด ประเมินผล /กลุ่มบริหารวิชาการ 
3. ผลการนิเทศการจัดการเรียนรู้ /กลุ่มบริหารวิชาการ 

 
ประเด็นพิจารณาที่ 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
ค าอธิบาย 
 มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 
เกณฑ์การพิจารณา 
 ร้อยละของครูที่มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
การค านวณ 

1. ค านวณหาร้อยละของจ านวนครูที่มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย    จากสูตร  
 

จ านวนครูที่มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย   x 100

จ านวนครูทั้งหมด
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ตาราง  ....... จ านวนครูที่มีการใช้สื่อ /เทคโนโลยีสารสนเทศ/แหล่งเรียนรู้ /ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน

ครู 

จ านวนครูที่มีการใช้สื่อ /
เทคโนโลยีสารสนเทศ/                 

แหล่งเรียนรู้ /ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

ร้อยละของครู 
ที่มีการใช้สื่อ 
แหล่งเรียนรู้ 

คณิตศาสตร์    
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
ภาษาไทย    
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    
ภาษาต่างประเทศ    
การงานอาชีพ    
ศิลปะ    
พลศึกษา    
แนะแนว    

รวม    
 

แหล่งข้อมูล / การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. แผนจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน  /กลุ่มบริหารวิชาการ 
2. รายงานการน าเสนอก าหนดการสอน แผนการวัด ประเมินผล /กลุ่มบริหารวิชาการ 
3. ผลการนิเทศการจัดการเรียนรู้ /กลุ่มบริหารวิชาการ 

 
ประเด็นพิจารณาที่ 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
ค าอธิบาย 
 ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก 
 และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
เกณฑ์การพิจารณา 

1. ร้อยละของครูที่มีผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนการสอน 
ของครู ในระดับมาก 

การค านวณ 
1. ค านวณหาร้อยละของจ านวนครูผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียน 

การสอนของครู ในระดับมาก จากสูตร  
 

จ านวนครูที่มีผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรยีนการสอน ในระดับมากข้ึนไป   x 100

จ านวนครูทั้งหมด
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แหล่งข้อมูล / การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ผลการนิเทศการจัดการเรียนรู้ งานนิเทศ กลุ่มบริหารวิชาการ 
2. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของครู 

 
ประเด็นพิจารณาที่ 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
ค าอธิบาย 
 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน 
โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ 
เกณฑ์การพิจารณา 

1. ร้อยละของครูที่มีเครื่องมือในการวัด ประเมินผลที่หลากหลาย เพื่อน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
การค านวณ 

1. ค านวณหาร้อยละของจ านวนครูที่มีเครื่องมือในการวัด ประเมินผลที่หลากหลาย จากสูตร  
 

จ านวนครูที่มีเครื่องมือวัด ประเมินผลที่หลากหลาย เพ่ือน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  x 100

จ านวนครูทั้งหมด
 

 

แหล่งข้อมูล / การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. แผนจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน  /กลุ่มบริหารวิชาการ 
2. รายงานการน าเสนอก าหนดการสอน แผนการวัด ประเมินผล /กลุ่มบริหารวิชาการ 
3. ผลการนิเทศการจัดการเรียนรู้ /กลุ่มบริหารวิชาการ 

 
ประเด็นพิจารณาที่ 3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนา               
การจัดการเรียนรู ้
ค าอธิบาย 
 ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับ 
เพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
เกณฑ์การพิจารณา 

1. ร้อยละของครูที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 
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การค านวณ 
1. ค านวณหาร้อยละของจ านวนครูที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา

ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ จากสูตร  
จ านวนครูที่มีการร่วมกิจกรรม 𝑃𝑃𝑃 และน าผลมาพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  x 100

จ านวนครูทั้งหมด
 

 

แหล่งข้อมูล / การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. รายงานผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC)  /กลุ่มบริหารวิชาการ 
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ส่วนที่ 4  
การให้ระดับคุณภาพ สรุปผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษา 

 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนสตรีภูเก็ต  ปกีารศึกษา 2564 
 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
ก าลังพัฒนา 

 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณต่ ากว่า
เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 

 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาต่ ากว่าเป้าหมาย 
ที่สถานศึกษาก าหนด 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีต่ ากว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 

 ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมต่ ากว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
ปานกลาง 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  
เป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 

 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตามเป้าหมาย 
ที่สถานศึกษาก าหนด 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 

 ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
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ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
ดี 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ เป็นไป
ตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 

 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตามเป้าหมาย 
ที่สถานศึกษาก าหนด 

 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นและแก้ปัญหาได้ 

 ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะพ้ืนฐานในการสร้างนวัตกรรม 

 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง 
ได้อย่างเหมาะสม 

 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 

 ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 
วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย 

 ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

 ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
ดีเลิศ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณสูงกว่า
เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 

 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่าเป้าหมาย 
ที่สถานศึกษาก าหนด 

 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและแก้ปัญหาได้ 

 ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือพัฒนา
ตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน 

 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น 
และการท างาน หรืองานอาชีพ 
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ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 

 ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย 

 ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ผู้เรียนมีสุขภาวะ                      
ทางร่างกายและจิตสังคมสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 

ยอดเยี่ยม 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณสูงกว่า
เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 

 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่าเป้าหมาย 
ที่สถานศึกษาก าหนด 

 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและแก้ปัญหาได้ 

 ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีการน าไปใช้และเผยแพร่ 

 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือพัฒนาตนเอง 
และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างานอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม 

 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น 
และการท างาน หรืองานอาชีพ 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  
เป็นแบบอย่างได้ 

 ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย 

 ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

 ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
ก าลังพัฒนา  เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดไม่ชัดเจน 

 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา แต่ไม่ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

ปานกลาง  เป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน เป็นไปได้ในการปฏิบัติ 

 มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพ ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

ดี  เป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบท             
ของสถานศึกษา เป็นไปได้ในการปฏิบัติ 

 มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่ชัดเจน ส่งผลต่อคุณภาพ                  
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
ดีเลิศ  มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบท               

ของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน นโยบายของรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ
เป็นไปได้ในการปฏิบัติ 

 มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง 

 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ตรงตามความต้องการของครู
และสถานศึกษา 

 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
   และมีความปลอดภัย 

 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  
ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
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ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
ยอดเยี่ยม  มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบท 

ของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน นโยบายของรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ
เป็นไปได้ในการปฏิบัติ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

 มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
มีการน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างได้ 

 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง และเป็นแบบอย่างได้ 

 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ตรงตามความต้องการของครู
และสถานศึกษา และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนางาน 

 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
และมีความปลอดภัย 

 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  
ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
ก าลังพัฒนา  จัดการเรียนรู้ที่ไม่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 

 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่ไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างไม่เป็นระบบ 
ปานกลาง  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ

หลักสูตรสถานศึกษา และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 

 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
ดี  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ

หลักสูตรสถานศึกษา และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 

 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

ดีเลิศ  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัด
และประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
ผู้เรียนและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

 มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครู เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
ยอดเยี่ยม  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ

หลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ 
และมีการเผยแพร่ 

 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือ 
ต่อการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีข้ันตอน โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัด
และประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้  
ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกัน 
อย่างมีความสุข 

 มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนา 
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครู และผู้ที่เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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ตารางสรุปผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษา  

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โรงเรียนสตรีภูเก็ต 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน     ระดับคุณภาพ ........... 

ประเด็นพิจารณา เป้าหมายความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
หมาย
เหตุ 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาท่ี 1.1  
มีความสามารถ ในการอ่าน การเขียน 
การสื่อสารและคิดค านวณ 

1. จ านวนผู้เรียนไม่น้อยกว่า             
ร้อยละ  85 มีความสามารถใน                 
การอ่าน  การเขียน การสื่อสารอยูใ่น
ระดับ ดีขึ้นไป 

  

2. จ านวนนักเรียน ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 78 มีความสามารถในการคิด
ค านวณอยู่ใน ระดับ ดีขึ้นไป 

  

ประเด็นพิจารณาท่ี 1.2  
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลีย่น ความคดิเห็นและ
แก้ปัญหา 

จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลีย่นความคดิเห็นและแก้ปญัหา 
อยู่ในระดับ ดีขึ้นไป 

  

ประเด็นพิจารณาท่ี 1.3  
มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

นักเรียนทุกระดับช้ันมีความสามารถ 
ในการสร้างนวัตกรรม 

  

ประเด็นพิจารณาท่ี 1.4  
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 
มีผลการประเมินสมรรถนะส าคญัของ
ผู้เรยีนด้านความสามารถ                
ในการใช้เทคโนโลยี อยู่ในระดับดขีึ้นไป 

  

ประเด็นพิจารณาท่ี 1.5  
มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตาม
หลักสตูรสถานศึกษา 

จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
มีผลการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาพื้นฐาน
ระดับ  2.5 ขึ้นไป 

  

ประเด็นพิจารณาท่ี 1.6  
มคีวามรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดี
ต่องานอาชีพ 

1. นักเรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95                  
มีความพร้อมในการศึกษาต่อ 
ระดับทีสู่งขึ้น  

  

2. นักเรียนร้อยละ 95 มีเจตคติทีด่ีต่อ
งานอาชีพ 
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ประเด็นพิจารณา เป้าหมายความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาท่ี 1.7  
การมีคณุลักษณะ และค่านิยม                  
ที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 

จ านวนผู้เรียนไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 95 มีคณุลักษณะและ
ค่านิยมที่ดี ในระดับดีขึ้นไป 

  

ประเด็นพิจารณาท่ี 1.8           
ความภูมิใจในท้องถิ่นและ    
ความเป็นไทย 

จ านวนผู้เรียนไม่ร้อยกว่า  
ร้อยละ 92 มีความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย ในระดับดีขึ้นไป 

  

ประเด็นพิจารณาท่ี 1.9                   
การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างท่ีหลากหลาย 

จ านวนผู้เรียนไม่ร้อยกว่า 
ร้อยละ 92 ที่สามารถท ากิจกรรม
ร่วมกัน อยู่ร่วมกันบนความแตกตา่ง
ที่หลากหลาย ในระดบัดีขึ้นไป 

  

ประเด็นพิจารณาท่ี 1.10  
สุขภาวะร่างกายและจิตสังคม 

จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 มสีุขภาวะร่างกาย 
และจิตสังคมตามเกณฑ์กระทรวง
สาธารณสุข 
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มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ   ระดับคุณภาพ ............. 
ประเด็นพิจารณา เป้าหมายความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ประเด็นพิจารณาท่ี 2.1  
มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ   
พันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 

1. สถานศึกษา ก าหนดวิสยัทัศน์ 
พันธกิจ และเป้าหมายโดยใช้ข้อมูล 
สารสนเทศของสถานศึกษา 
สอดคล้อง กับแผนการศึกษา
ระดับชาติและความต้องการ 
ของชุมชน 
2. สถานศึกษามีการศึกษา 
วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาเพื่อ
การประกันคณุภาพภายในของ
สถานศึกษาตามกฎกระทรวงอย่าง
ครบถ้วน ก าหนดผูร้ับผดิชอบ
ชัดเจน น าไปสู่ การประกาศ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
3. สถานศึกษามีการก าหนด 
ค่าเป้าหมายความส าเร็จ 
ของทุกมาตรฐานและค่าเป้าหมาย
ในประเด็นพิจารณาอย่างเหมาะสม 
ตามบริบทของสถานศึกษา 
โดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา 
4. สถานศึกษาจัดท าประกาศ 
ค่าเป้าหมายแตล่ะมาตรฐาน 
เพื่อประกันคณุภาพภายใน 
ของสถานศึกษา  ทั้งภายใน 
และภายนอกสถานศึกษา 

  

ประเด็นพิจารณาท่ี 2.2  
มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา 

1. สถานศึกษามีแผนพัฒนา
การศึกษา ที่ไดร้ับความเห็นชอบ 
ของคณะกรรมการสถานศึกษา 
และสามารถตรวจสอบได ้
2. สถานศึกษามีแผนปฏิบัติการ 
ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา 
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ในการขับเคลื่อนสถานศึกษา 
สู่เป้าหมายตามวิสัยทัศน ์
และมาตรฐานของสถานศึกษา 
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ประเด็นพิจารณา เป้าหมายความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
 3. มีระบบการก ากับ ติดตาม 

ประเมินผลและรายงานผล 
การด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาอย่างชัดเจน 
4. การมีรายงานประจ าปี  
หรือรายงานผลการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษาในแต่ละป ี
ที่สะท้อนความส าเรจ็ของการ
พัฒนาคุณภาพตามวิสยัทัศน์ 
เป้าหมาย และมาตรฐานของ
สถานศึกษา 

  

ประเด็นพิจารณาท่ี 2.3 
ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณภาพผู้เรยีนรอบดา้น                 
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

1. สถานศึกษาวิเคราะห์หลักสูตร
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด 
หรือผลการเรียนรู้ น าไปจดัท า
รายวิชาและหน่วยการเรียนรู ้
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรูต้ัวช้ีวัดหรือผลการเรียนรู ้
2. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสตูร
สถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐาน 
สากล และพัฒนาผเูรียน ให้มี
ศกัยภาพเป็นพลโลก                           
ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
3. สถานศึกษามีการนเิทศ ก ากับ 
ติดตาม และประเมินการใช้
หลักสตูรอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้น
น าผลมาปรับปรุง พัฒนาหลักสตูร
โดยใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนา 
น าไปสู่ความยั่งยืนและเป็น
แบบอย่างในวงกว้างได้ 
4. สถานศึกษามีหลักสูตร 
สถานศึกษาท่ีไดร้ับความเห็นขอบ 
จาก คณะกรรมการสถานศึกษา 
และสามารถตรวจสอบได ้
5. สถานศึกษามีหลักสูตร 
ของกลุ่มสาระการเรียนร ู
ทั้ง 8 กลุ่มสาระ 

  

 



55 
 

                                     คู่มือการประเมินคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนสตรภีูเก็ต 

  

ประเด็นพิจารณา เป้าหมายความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
ประเด็นพิจารณาท่ี 2.4 
พัฒนาครูและบคุลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

1. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู 
บุคลากร ให้มคีวามเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพตามมาตรฐานต าแหน่ง 
และมาตรฐานวิทยฐานะ 
2. จัดท าแผนพัฒนาตนเอง 
ที่สอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงาน
ความต้องการ จ าเป็น หรือตามแผนกล
ยุทธ์ของหน่วยงานการศึกษา 
หรือส่วนราชการต้นสังกัด 
3. ครูทุกคนมีการประชุมทางวิชาการ/
การอบรม สัมมนา  
รวมแล้วไม่น้อยกว่า 20 ช่ัวโมงต่อปี 
4. จัดกิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้หรือ
เข้าร่วมชุมชนการเรียนรู ้
ทางวิชาชีพ (PLC) 
5. น าความรู้ ความสามารถและทักษะ
ทีไ่ด้จากการพัฒนาตนเองมาพัฒนา
นวัตกรรมการจดัการเรียนรู้ทีส่่งผลต่อ
คุณภาพผู้เรยีน 

  

ประเด็นพิจารณาท่ี 2.5               
จัดภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอื้อต่อการจดั              
การเรยีนรู้อย่างมีคณุภาพ 

1. สถานศึกษามีขนาดชั้นเรียน
เหมาะสมตามมาตรฐานท่ีก าหนด ทุก
ระดับ และอัตราส่วนคร ู
ต่อนักเรียนได้มาตรฐาน 
2. สถานศึกษามีเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต
แบบความเร็วสูง เช่ือมโยงครอบคลุม
พื้นที ่
ของโรงเรียน 
3. สถานศึกษามีห้องเรียน
อิเล็กทรอนิกสม์ัลติมีเดีย (Electronics 
Multi-Media Classroom) 
ห้องทดลอง ห้องปฏิบัติการ และมี
อุปกรณ์ เทคโนโลยีท่ีทันสมัย  
เน้นความเป็นเลิศของนักเรยีน 
ตามกลุม่สาระอย่างพอเพียง 
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ประเด็นพิจารณา เป้าหมายความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
 4. สถานศึกษามีห้องสมดุแหล่งเรยีนรู้ 

ที่มีสภาพแวดล้อม/บรรยากาศเอื้อต่อ
การใช้บริการมสีื่อท่ีเพียงพอเหมาะสม 
ทันสมัยมีกิจกรรมท่ีส่งเสริมการอ่าน
การเรยีนรู้และการค้นคว้าอย่าง
หลากหลาย 
5. สถานศึกษามีระบบการดูแล
บ ารุงรักษาเทคโนโลยี และ                 
การสื่อสารเพื่อการศึกษาและ
ด าเนินการอยา่งมีประสิทธิภาพ 

  

ประเด็นพิจารณาท่ี 2.6 
จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรยีนรู้ 

1. สถานศึกษาจัดระบบข้อมูลและ
สารสนเทศ พื้นฐานไว้ครบถ้วน 
ครอบคลมุการใช้งาน และสารสนเทศท่ี
จัดเก็บไวม้ีความถูกต้อง สมบูรณ์ และ
เป็นปัจจุบัน 
2. สถานศึกษาจัดเก็บข้อมลูและ
สารสนเทศ อย่างเป็นระบบ ทันสมัย 
ทันต่อการใช้งาน มีการพัฒนาต่อเนื่อง
และมีการปรับปรุงวิธีการจัดเก็บขอ้มูล
และสารสนเทศอยู่เสมอ 
3. สถานศึกษาน าข้อมูลและสารสนเทศ 
ไปใช้ ในการบริหารและจดัการงานของ
สถานศึกษา และพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนได้เกิดประโยชน์คุ้มค่า 
4. สถานศึกษาเผยแพร่ข้อมูล
สารสนเทศและกิจกรรมในสถานศกึษา 
โดยใช้วิธีการที่หลากหลายและนา่สนใจ 
และมผีลงานปรากฏชัดทุกฝ่ายพึงพอใจ 

  

ประเด็นพิจารณาท่ี 2.7                      
การสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนา
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

1. สถานศึกษามีเครือข่ายร่วมพัฒนา
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
2. ครู/นักเรยีนที่มีเครือข่ายแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับบุคลากรอื่นท้ังในประเทศ
และต่างประเทศ 
3. สถานศึกษามีเครือข่ายสนับสนนุจาก
สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรอื่น ๆ                
ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน               
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    ระดับคุณภาพ ............. 
ประเด็นพิจารณา เป้าหมายความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ประเด็นพิจารณาท่ี 3.1  
จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัตจิริงและสามารถ
น าไประยุกต์ใช้ในชีวิตได ้

จ านวนครูไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95  
มีแผนการจัดการเรยีนรู้  
เน้นกระบวนการคิด ให้ผูเ้รียน 
ฝึกปฏิบัตจิริง ตามมาตรฐาน 
การเรยีนรู้ ตัวช้ีวัดของหลักสูตร
สถานศึกษา และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได ้

  

ประเด็นพิจารณาท่ี 3.2  
ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ
และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อ 
ต่อการเรียนรู ้

จ านวนครูไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95  
มีการใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ  
และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

  

ประเด็นพิจารณาท่ี 3.3  
มีการบริหารจัดการช้ันเรยีน  
เชิงบวก 

จ านวนครูไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90  
มีผลการประเมินความพึงพอใจ 
ของนักเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียน
การสอนของคร ู

  

ประเด็นพิจารณาท่ี 3.4 
ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียน
อย่างเป็นระบบ และน าผล                
มาพัฒนาผู้เรียน 

จ านวนครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  
มีเครื่องมือในการวดัและประเมินผล 
ที่หลากหลายเพื่อน าผลมาพัฒนา
ผู้เรยีน 

  

ประเด็นพิจารณาท่ี 3.5                 
มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้และ               
ให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา 
และปรับปรุงการจดัการเรียนรู ้

จ านวนครูไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80  
มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อพัฒนา 
และปรับปรุงการจดัการเรียนรู ้

  

 

 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2564 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน     อยู่ในระดับ ................ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการในการบริหารและการจัดการ   อยู่ในระดับ ................ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับ ................ 

สรุป  ผลการประเมินตนเองระดับภาพรวมของสถานศึกษา   อยู่ในระดับ   ................ 

 


