
๑ 
 

 

เอกสารประกอบการอบรมโครงการอบรมเชงิปฏบิตัิการ 
การพัฒนาระบบประกันคณุภาพภายในเพื่อรองรบัการประเมนิ

ภายนอก 
 
 
 
 
 

วันที่  24 พฤศจกิายน 2562 
ณ ห้องประชมุทปีกรณ ์

โรงเรยีนทปีราษฎรพ์ิทยา 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานแผนงานและงานประกนัคณุภาพสถานศกึษา 
กลุ่มบริหารงานทั่วไป  โรงเรียนทีปราษฎร์พทิยา 
ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 11 

 



๒ 
 

ตัวอย่าง 
เครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ (ดีเลิศ) 
๑.๑) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน ชั้น............................................ 

ค าชี้แจง ให้ครูทดสอบความสามารถในการอ่านของนักเรียนทุกคน โดยให้อ่าน เรื่องสั้น/นิทาน/บทความ  
 หนังสือเรียน/หนังสือพิมพ์/วารสาร/สุนทรพจน์/ค าแนะน า/ค าเตือน (ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง 
 ตามความเหมาะสมในแต่ละระดับชั้น) แล้วบันทึกลงในตาราง นักเรียนทีมี่ความสามารถใน 

 การอ่านร้อยละ ๗๐ ขึ้นไปให้ใส่  √ ใน         มีความสามารถในการอ่าน  นักเรียนมีความสามารถ   
  ในการอ่านต่ ากว่าร้อยละ ๗๐ ให้ใส่ × ใน         ไม่มีความสามารถในการอ่าน 

 

เลขที่ ชื่อ-สกุล ผลการประเมิน 
มีความสามารถในการอ่าน ไม่มีความสามารถในการอ่าน 

๑    
๒    
๓    
๔    
๕    
๖    
๗    
๘    
๙    

๑๐    
รวม (คน)   

คิดเป็นร้อยละ   
 
แหล่งข้อมูลอ่ืน ๆ 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
 



๓ 
 

๑.๒) ผู้เรียนมีความสามารถในการเขียน ชั้น..................................... 
ค าชี้แจง ให้ครูทดสอบความสามารถในการเขียนของนักเรียนทุกคน โดยให้เขียนถ่ายทอดสิ่งท่ีได้จากเรื่อง 
 ที่อ่าน เรื่องสั้น/นิทาน/บทความ หนังสือเรียน/หนังสือพิมพ์/วารสาร/สุนทรพจน์/ค าแนะน า/ 
 ค าเตือน (ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งตามความเหมาะสมในแต่ละระดับชั้น) แล้วบันทึกลงในตาราง  
 นักเรียนที่มีความสามารถการเขียนร้อยละ ๗๐ ขึน้ไปให้ใส่  √ ใน          มีความสามารถในการเขียน   
 นักเรียนมีความสามารถการเขียนต่ ากว่าร้อยละ ๗๐ ให้ใส่ × ใน         ไม่มีความสามารถใน 
 การเขียน 

แบบบันทึกการเขียนจากเรื่องที่อ่าน ........................................ 
เรื่อง.............................................................. เม่ือวันที.่..............เดือน............................... พ.ศ. ............. 
(ดญ./ดช.).............................................ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ...............รายวิชา......................................... 

 
๑.ประเดน็ส าคญั จากเรื่องที่อ่าน ......................................................................................................... ............ 
........................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................................................................................ ...................................... 
         ท าไมจึงคิดว่าประเด็นนั้นส าคัญ ............................................................................................................  
..................................................................................................................... ....................................................... 
............................................................................................................................. ...............................................  
๒.เชือ่มโยงความสัมพันธข์องเรื่องราว เหตกุารณ์ของเรื่องทีอ่่าน .................................................................... 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................................. ...............................  
๓. ความคิดเห็น/ความรู้สึกต่อเรื่องท่ีอ่าน ........................................................................................................  
............................................................................................................. ................................................................ 
............................................................................................................................. ................................................ 
.............................................................................................................................................. ............................... 
 

         ที่มีความคิดเห็น/ความรู้สึกเช่นนี้เพราะ.................................................................................................  
.............................................................................................................. ............................................................... 
............................................................................................................................. ............................................... 
................................................................................................................................................ ............................. 
 
 



๔ 
 

เลขที่ ชื่อ-สกุล ผลการประเมิน 
มีความสามารถในการเขียน ไม่มีความสามารถในการเขียน 

๑    
๒    
๓    
๔    
๕    
๖    
๗    
๘    
๙    

๑๐    
รวม (คน)   

คิดเป็นร้อยละ   
 
แหล่งข้อมูลอ่ืน ๆ 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 



๕ 
 

๑.๓) ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร  ชั้น..................................... 
ค าชี้แจง ให้ครูทดสอบความสามารถในการพูดเพื่อการสื่อสารของนักเรียนทุกคน โดยให้พูดแนะน าตนเอง  
 /พูดแสดงความคิดเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง/พูดเชิญชวนให้ท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ตามความเหมาะสม 
 ในแต่ละระดับชั้น แล้วบันทึกผลลงในตาราง  นักเรียนที่มีความสามารถการพูดสื่อสารร้อยละ ๗๐  
 ขึ้นไปให้ใส่  √ ใน          มีความสามารถในการพูดสื่อสาร  นักเรียนทีมี่ความสามารถการพูด 
 สื่อสาร ต่ ากว่าร้อยละ ๗๐ ให้ใส่ × ใน          ไม่มีความสามารถในการพูดสื่อสาร 
 

เลขที่ ชื่อ-สกุล 
ผลการประเมิน 

มีความสามารถ 
ในการพูดสื่อสาร 

ไม่มีความสามารถ 
ในการสื่อพูดสาร 

๑    
๒    
๓    
๔    
๕    
๖    
๗    
๘    
๙    

๑๐    
รวม (คน)   

คิดเป็นร้อยละ   
 
แหล่งข้อมูลอ่ืน ๆ 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
 



๖ 
 

   ๑.๔) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดค านวณ ชั้น..................................... 
ค าชี้แจง ให้ครูทดสอบความสามารถในการคิดค านวณของนักเรียนทุกคน โดยใหก้ าหนดแบบทดสอบ 
 การคิดค านวณตามความเหมาะสมในแต่ละระดับชั้น แล้วบันทึกผลลงในตาราง นักเรียนที่มี 
 ความสามารถการคิดค านวณ ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไปให้ใส่  √ ใน          มีความสามารถในการ 
 คิดค านวณ  นักเรียนทีมี่ความสามารถการคิดค านวณ ต่ ากว่าร้อยละ ๗๐ ให้ใส่ × ใน         ไม่มี 
 ความสามารถในการคิดค านวณ 
 

เลขที่ ชื่อ-สกุล 
ผลการประเมิน 

มีความสามารถ 
ในการคิดค านวณ 

ไม่มีความสามารถ 
ในการคิดค านวณ 

๑    
๒    
๓    
๔    
๕    
๖    
๗    
๘    
๙    

๑๐    
รวม (คน)   

คิดเป็นร้อยละ   
 
แหล่งข้อมูลอ่ืน ๆ 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
 



๗ 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 

๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณชั้น........................................ 
 

ประเด็นการประเมิน ค่าเป้าหมาย 
จ านวน
ผู้เรียน
ทัง้หมด 

ผู้เรียนที่มี
ความสามารถ 

(คน) 

ผู้เรียนที่มี
ความสามารถ 

(คิดเป็นร้อยละ) 

ระดับ
คุณภาพ 

๑.๑) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน ร้อยละ ๘๐  ............... ............... ............ 
๑.๒) ผู้เรียนมีความสามารถในการเขียน  ร้อยละ ๘๐  ............... ............... ............ 
๑.๓) ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร ร้อยละ ๘๐  ............... ............... ............ 
๑.๔) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดค านวณ ร้อยละ ๘๐  ............... ............... ............ 

รวม ค่าเฉลี่ยร้อยละ  ............... ............... .............. 
สรุประดับคุณภาพ ......................... 

 
 เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพในแต่ละประเด็น       
 ยอดเยี่ยม       หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๑๕ 
 ดีเลิศ            หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๑๐ 
 ด ี              หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๕ 
 ปานกลาง      หมายถึง   บรรลุค่าเป้าหมาย 
 ก าลังพัฒนา   หมายถึง   ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 
 

เกณฑ์การสรุประดับคุณภาพ  ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 
  
 ก าลังพัฒนา หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น                                               

                     ของการประเมิน อยู่ในระดับ ก าลังพัฒนา 
 ปานกลาง หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 

                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ปานกลาง และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา 
 ด ี    หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ดี และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนาและปานกลาง 
 



๘ 
 

 ดีเลิศ   หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ดีเลิศ และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา  ปานกลาง และดี 
 ยอดเยี่ยม  หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา ปานกลาง  ดีและดีเลิศ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 
 

๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
    และแก้ปัญหา (ดีเลิศ) 

   ๒.๑) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  ชั้น............................................... 
ค าชี้แจง ให้ครูทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนทุกคน โดยให้เขียนถ่ายทอด 
 การคิดวิเคราะห์จากเรื่องท่ีอ่าน เรื่องสั้น/นิทาน/บทความ หนังสือเรียน/หนังสือพิมพ์/วารสาร/ 
 สุนทรพจน์/ค าแนะน า/ค าเตือน (ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งตามความเหมาะสมในแต่ละระดับชั้น)  
 ลงในแบบบันทึกการคิดวิเคราะห์จากเรื่องที่อ่าน แล้วบันทึกลงในตาราง นักเรียนที่มีความสามารถ 
 การคิดวิเคราะห์ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป ให้ใส่  √ ใน          มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์   
 นักเรียนมีความสามารถการคิดวิเคราะห์ต่ ากว่าร้อยละ ๗๐ ให้ใส่ × ใน         ไม่มีความสามารถ 
 ในการคิดวิเคราะห์ 
 

แบบบันทึกการคิดวิเคราะห์จากเรื่องที่อ่าน ........................................ 
เรื่อง.............................................................. เม่ือวันที่...............เดือน............................... พ.ศ. ............. 
(ดญ./ดช.).............................................ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ...............รายวิชา......................................... 

 
๑.ประเดน็ส าคญั จากเรื่องที่อ่าน ......................................................................................................... ............ 
.................................................................................................................................................................. ......... 
............................................................................................................................. ................................................. 
         ท าไมจึงคิดว่าประเด็นนั้นส าคัญ ............................................................................................................  
..................................................................................................................... ....................................................... 
............................................................................................................................. ...............................................  
๒.เชือ่มโยงความสัมพันธข์องเรื่องราว เหตกุารณ์ของเรื่องทีอ่่าน .................................................................... 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................................ ..................................  
  
๓. ความคิดเห็น/ความรู้สึกต่อเรื่องท่ีอ่าน ........................................................................................................  
............................................................................................................. ................................................................ 
............................................................................................................................. ................................................ 
 
 
 
 



๑๐ 
 

         ที่มีความคิดเห็น/ความรู้สึกเช่นนี้เพราะ.................................................................................................  
........................................................................................................................... .................................................. 
............................................................................................................................. ............................................... 
............................................................................................................................................ ..................................  
 

เลขที่ ชื่อ-สกุล 
ผลการประเมิน 

มีความสามารถ 
ในการคิดวิเคราะห ์

ไม่มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห ์

๑    
๒    
๓    
๔    
๕    
๖    
๗    
๘    
๙    

๑๐    
รวม (คน)   

คิดเป็นร้อยละ   
 
แหล่งข้อมูลอ่ืน ๆ 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
 
 
 
 



๑๑ 
 

๒.๒) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ชั้น............................................... 
ค าชี้แจง ให้ครูทดสอบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนทุกคน โดยครูก าหนด 
 ประเด็นปัญหาในโรงเรียน ใหน้ักเรียนเขียนถ่ายทอดความคิดในการแก้ปัญหา (ตามความ 
 เหมาะสมในแต่ละระดับชั้น) แล้วบันทึกลงในตาราง นักเรียนที่มีความสามารถการคิดอย่างมี 
 วิจารณญาณ ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป ให้ใส่  √ ใน          มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ   
 นักเรียนมีความสามารถการคิดอย่างมีวิจารณญาณต่ ากว่าร้อยละ ๗๐ ให้ใส่ × ใน         ไม่มี 
 ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 

เลขที่ ชื่อ-สกุล 
ผลการประเมิน 

มีความสามารถ 
ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

ไม่มีความสามารถ 
ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

๑    
๒    
๓    
๔    
๕    
๖    
๗    
๘    
๙    

๑๐    
รวม (คน)   

คิดเป็นร้อยละ   
 
แหล่งข้อมูลอ่ืน ๆ 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
 
 



๑๒ 
 

๒.๓) ผู้เรียนมีความสามารถในการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ชั้น............................................... 
ค าชี้แจง ให้ครูสังเกตพฤติกรรมการแสดงความสามารถในการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ของ 
 นักเรียนทุกคน  โดยครูก าหนดประเด็นสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ใหน้ักเรียนอภิปรายแลกเปลี่ยน 
 ความคิดเห็น (ตามความเหมาะสมในแต่ละระดับชั้น) นักเรียนที่มีความสามารถการอภิปราย 
 แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไปให้ใส่  √ ใน          มีความสามารถในการอภิปราย 
 แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  นักเรียนมี  ความสามารถอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่ ากว่า 
 ร้อยละ ๗๐ ให้ใส่ × ใน         ไม่มีความสามารถในการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

เลขที่ ชื่อ-สกุล 

ผลการประเมิน 
มีความสามารถ 

ในการอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 

ไม่มีความสามารถ 
ในการอภิปรายแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น 

๑    
๒    
๓    
๔    
๕    
๖    
๗    
๘    
๙    

๑๐    
รวม (คน)   

คิดเป็นร้อยละ   
 
แหล่งข้อมูลอ่ืน ๆ 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 



๑๓ 
 

      ๒.๔) ผู้เรียนใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจในการแก้ปัญหา ชั้น............................................... 
ค าชี้แจง ให้ครูทดสอบความสามารถในการใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจในการแก้ปัญหา ของนักเรียน 
 ทุกคน โดยครูก าหนดประเด็นปัญหาในโรงเรียน ให้นักเรียนเขียนถ่ายทอดการใช้เหตุผลประกอบ 
 การตดัสินใจในการแก้ปัญหา(ตามความเหมาะสมในแต่ละระดับชั้น) แล้วบันทึกลงในตาราง นักเรียน 
 ที่มีความสามารถในการใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจในการแก้ปัญหา ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไปให้ใส่  √  
 ใน          ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจในการแก้ปัญหา นกัเรียนมีความสามารถในการใช้เหตุผล 
 ประกอบการตัดสินใจในการแก้ปัญหาต่ ากว่าร้อยละ ๗๐ ให้ใส่ × ใน            ไม่ใช้เหตุผลประกอบ 
 การตัดสินใจในการแก้ปัญหา 
 

เลขที่ ชื่อ-สกุล 
ผลการประเมิน 

ใช้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจในการแก้ปัญหา 

ไม่ใช้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจในการแก้ปัญหา 

๑    
๒    
๓    
๔    
๕    
๖    
๗    
๘    
๙    

๑๐    
รวม (คน)   

คิดเป็นร้อยละ   
 
แหล่งข้อมูลอ่ืน ๆ 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 



๑๔ 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 

๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
    และแก้ปัญหา ชั้น............................................... 
 

ประเด็นการประเมิน ค่าเป้าหมาย 
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

ผู้เรียน 
ที่ม ี

ความสามารถ 
(คน) 

ผู้เรียน 
ที่ม ี

ความสามารถ 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 

๒.๑) ผู้เรียนมีความสามารถใน 
การคิดวิเคราะห์ 

ร้อยละ ๘๐ ............ ............ ............ ............ 

๒.๒) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ  

ร้อยละ ๘๐ ............ ............ ............ ............ 

๒.๓) ผู้เรียนมีความสามารถในการ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  

ร้อยละ ๘๐ ............ ............ ............ ............ 

๒.๔) ผู้เรียนใช้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ ในการแก้ปัญหา 

ร้อยละ ๘๐ ............ ............ ............ ............ 

รวม ค่าเฉลี่ยร้อยละ ............ ............ ............ ............ 
สรุประดับคุณภาพ ................................ 

 
เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพในแต่ละประเด็น        
 ยอดเยี่ยม       หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๑๕ 
 ดีเลิศ            หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๑๐ 
 ด ี              หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๕ 
 ปานกลาง      หมายถึง   บรรลุค่าเป้าหมาย 
 ก าลังพัฒนา   หมายถึง   ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

เกณฑ์การสรุประดับคุณภาพ  ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
 

 ก าลังพัฒนา หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น                                               
                     ของการประเมิน อยู่ในระดับ ก าลังพัฒนา 
 ปานกลาง หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 

                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ปานกลาง และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา 
 ด ี    หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ดี และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนาและปานกลาง 
 ดีเลิศ   หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ดีเลิศ และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา  ปานกลาง และดี 
 ยอดเยี่ยม  หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา ปานกลาง  ดีและดีเลิศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 
 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  ( ร้อยละ๒๐) 
      ๓.๑) ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ด้วยตัวเอง ชั้น............................................... 

ค าชี้แจง ใหค้รูตรวจสอบ ชิ้นงาน/โครงงาน ที่เกิดจากการเรียนรู้ในปีการศึกษา ของนักเรียนทุกคน แล้ว 
 วิเคราะห์ ชิ้นงาน/โครงงาน ของนักเรียนว่าชิ้นงาน/โครงงาน เหล่านั้นได้สะท้อนการรวบรวม 
 ความรู้ได้ด้วยตนเองของนักเรียนมากน้อยเพียงใด (ตามความเหมาะสมในแตล่ะระดับชัน้) แล้ว 
 บันทึกผลลงในตาราง นักเรียนที่มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ด้วยตัวเอง ร้อยละ ๗๐  
 ขึ้นไปใหใ้ส่  √   ใน            มีความสามารถรวบรวมความรู้ได้ด้วยตัวเอง นักเรียนทีมี่ความสามารถ 
 รวบรวมความรู้ได้ด้วยตัวเองต่ ากว่าร้อยละ ๗๐ ให้ใส่ × ใน            ไม่มีความสามารถรวบรวม 
 ความรู้ได้ด้วยตัวเอง 
 

เลขที่ ชื่อ-สกุล 

ผลการประเมิน 
มีความสามารถ 

ในการรวบรวมความรู้ได้
ด้วยตวัเอง 

ไม่มีความสามารถ 
ในการรวบรวมความรู้ดว้ย

ตัวเอง 

๑    
๒    
๓    
๔    
๕    
๖    
๗    
๘    
๙    

๑๐    
รวม (คน)   

คิดเป็นร้อยละ   
 
แหล่งข้อมูลอ่ืน ๆ 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 



๑๗ 
 

๓.๒) ผู้เรียนมีความสามารถในการท างานเป็นทีมชั้น............................................... 
ค าชี้แจง ใหค้รูมอบหมายให้นักเรียนท า ชิ้นงาน/โครงงาน ที่เกิดจากการเรียนรู้ในปีการศึกษา เป็นรายกลุ่ม 
 กลุ่มละ ๓-๕ คน (ตามความเหมาะสมในแต่ละระดับชัน้) แล้วสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่มของ 
 นักเรียนแต่ละคน นักเรียนคนใดมีความสามารถในการท างานเป็นทีมให้ใส่  √  ใน            มี 
 ความสามารถในการท างานเป็นทีม นักเรียนทีไ่ม่มีความสามารถในการท างานเป็นทีมให้ใส่ ×  
 ใน            ไม่มีความสามารถในการท างานเป็นทีม 
 

เลขที่ ชื่อ-สกุล 
ผลการประเมิน 

มีความสามารถ 
ในการท างานเป็นทีม 

ไม่มีความสามารถ 
ในการท างานเป็นทีม 

๑    
๒    
๓    
๔    
๕    
๖    
๗    
๘    
๙    

๑๐    
รวม (คน)   

คิดเป็นร้อยละ   
 
แหล่งข้อมูลอ่ืน ๆ 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
 
 



๑๘ 
 

   ๓.๓) ผู้เรียนมีความสามารถในการเชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์ มาใช้ในการสร้างสรรค์ 
         สิ่งใหม่ ๆ เป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต ชั้น............................................... 
ค าชี้แจง ใหค้รูมอบหมายให้นักเรียนท า ชิ้นงาน /โครงการ/โครงงาน ที่เกิดจากการเรยีนรู้ในปีการศึกษา  
 เป็นรายบุคล (ตามความเหมาะสมในแต่ละระดับชั้น) แล้วตรวจผลงาน บันทึกผลลงในตาราง 
 นักเรียนที่ท าชิ้นงาน/โครงการ/โครงงาน มีคุณภาพในระดบัปานกลางข้ึนไปให้ใส่  √ใน            มี 
 ความสามารถในการการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ นักเรียนที่ท าชิ้นงาน/โครงการ/โครงงาน มีคุณภาพ 
 ต่ ากว่าระดับปานกลางให้ใส่ × ใน            ไม่มีความสามารถในการการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 
 

เลขที่ ชื่อ-สกุล 
ผลการประเมิน 

มีความสามารถ 
ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ 

ไม่มีความสามารถ 
ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ 

๑    
๒    
๓    
๔    
๕    
๖    
๗    
๘    
๙    

๑๐    
รวม (คน)   

คิดเป็นร้อยละ   
 
แหล่งข้อมูลอ่ืน ๆ 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 



๑๙ 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 

 
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ชั้น............................................... 

 

ประเด็นการประเมิน ค่าเป้าหมาย 
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

ผู้เรียน 
ที่ม ี

ความสามารถ 
(คน) 

ผู้เรียน 
ที่ม ี

ความสามารถ 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 

๓.๑) ผู้เรียนมีความสามารถในการ
รวบรวมความรู้ได้ด้วยตัวเอง  

ร้อยละ ๘๐ ............ ............ ............ ............ 

๓.๒) ผู้เรียนมีความสามารถในการ
ท างานเป็นทีม  

ร้อยละ ๘๐ ............ ............ ............ ............ 

๓.๓) ผู้เรียนมีความสามารถในการ
เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์ 
มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เป็น 
แนวความคิด โครงการ โครงงาน 
ชิ้นงาน ผลผลิต 

ร้อยละ ๘๐ ............ ............ ............ ............ 

รวม ค่าเฉลี่ยร้อยละ ............ ............ ............ ............ 
สรุประดับคุณภาพ ............................ 

 
เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพในแต่ละประเด็น       
 ยอดเยี่ยม       หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๑๕ 
 ดีเลิศ            หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๑๐ 
 ด ี              หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๕ 
 ปานกลาง      หมายถึง   บรรลุค่าเป้าหมาย 
 ก าลังพัฒนา   หมายถึง   ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 
 

เกณฑ์การสรุประดับคุณภาพ  ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  ก าลังพัฒนา หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น                                               

                     ของการประเมิน อยู่ในระดับ ก าลังพัฒนา 
 
 
 ปานกลาง หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 

                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ปานกลาง และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา 
 ด ี    หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ดี และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนาและปานกลาง 
 ดีเลิศ   หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ดีเลิศ และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา  ปานกลาง และดี 
 ยอดเยี่ยม  หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา ปานกลาง  ดีและดีเลิศ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 
 

 ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร 
๔.๑) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ชั้น............................................... 

ค าชี้แจง ใหค้รูทดสอบความรู้เกี่ยวกับความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ของนักเรียนทุกคน โดยครู 
  ให้นักเรียน บอกประโยชน์ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น คอมพิวเตอร์ วิทยุ  โทรทัศน์  
 กล้องดิจิทัล  โทรศัพท์มือถือ (ตามความเหมาะสมในแต่ละระดับชั้น) แล้วบันทึกผลลงในตาราง  
 นักเรียนที่มีความสามารถในการบอกประโยชน์ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ ๗๐  
 ขึ้นไปใหใ้ส่  √   ใน            มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี นักเรียนทีมี่ความสามารถในการ 
 บอกประโยชน์ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ต่ ากว่าร้อยละ ๗๐ ให้ใส่ × ใน            ไม่มี 
 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
  

เลขที่ ชื่อ-สกุล 
ผลการประเมิน 

มีความสามารถ 
ในการใช้เทคโนโลย ี

ไม่มคีวามสามารถ 
ในการใช้เทคโนโลย ี

๑    
๒    
๓    
๔    
๕    
๖    
๗    
๘    
๙    

๑๐    
รวม (คน)   

คิดเป็นร้อยละ   
 
แหล่งข้อมูลอ่ืน ๆ 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
 



๒๒ 
 

   ๔.๒) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้สารสนเทศ ชั้น............................................... 
ค าชี้แจง ใหค้รูทดสอบความสามารถในการใช้สารสนเทศ ของนักเรียนทุกคน โดยครูให้นักเรียนค้นหาข้อมูล 
 สารสนเทศที่นักเรียนสนใจอยากรู้จากคอมพิวเตอร์/ โทรศัพท์มือถือ จากห้องปฏิบัติการของโรงเรียน  
 แล้วบันทึกข้อมูลสารสนเทศลงในกระดาษ พร้อมทั้งบอกแหล่งสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ (ตาม 
 ความเหมาะสมในแต่ละระดับชั้น) แล้วบันทึกผลลงในตาราง นักเรียนที่มีความสามารถในการสืบคน้ 
 ข้อมูลสารสนเทศมาใช้ตรงตามความต้องการ ร้อยละ ๗๐ ขึน้ไปให้ใส่  √  ใน            มีความสามารถ 
 ในการใช้สารสนเทศ นักเรียนทีมี่ความสามารถในการสืบคน้ข้อมูลสารสนเทศมาใช้ตรงตามความ 
 ต้องการ ต่ ากว่าร้อยละ ๗๐ ให้ใส่ × ใน           ไม่มีความสามารถในการใช้สารสนเทศ 
  

เลขที่ ชื่อ-สกุล 
ผลการประเมิน 

มีความสามารถ 
ในการใช้สารสนเทศ 

ไม่มคีวามสามารถ 
ในการใช้สารสนเทศ 

๑    
๒    
๓    
๔    
๕    
๖    
๗    
๘    
๙    

๑๐    
รวม (คน)   

คิดเป็นร้อยละ   
 
แหล่งข้อมูลอ่ืน ๆ 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
 
 



๒๓ 
 

๔.๓) ผู้เรียนมีความสามารถใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร ชั้น............................................... 
ค าชี้แจง ใหค้รูทดสอบความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร ของนักเรียนทุกคน โดยครูให้นักเรียน 
 เขียนบทความ เรื่องการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร เช่น คอมพิวเตอร์/ โทรศัพท์มือถือ(ตาม 
 ความเหมาะสมในแต่ละระดับชั้น) แล้วบันทึกผลลงในตาราง นักเรียนทีเ่ขียนบทความไดต้รงประเดน็ 
 ของเรื่องร้อยละ ๗๐ ขึ้นไปให้ใส่  √  ใน            มีความสามารถใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร  
 นักเรียนทีเ่ขียนบทความไดต้รงประเดน็ของเรื่อง ต่ ากว่าร้อยละ ๗๐ ให้ใส่ × ใน           ไม่มี 
 ความสามารถในการใช้สารสนเทศ 
 

เลขที่ ชื่อ-สกุล 

ผลการประเมิน 
มีความสามารถ 

ในการใช้เทคโนโลย ี
ในการสื่อสาร 

ไม่มคีวามสามารถ 
ในการใช้เทคโนโลย ี

ในการสื่อสาร 

๑    
๒    
๓    
๔    
๕    
๖    
๗    
๘    
๙    

๑๐    
รวม (คน)   

คิดเป็นร้อยละ   
 
แหล่งข้อมูลอ่ืน ๆ 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 



๒๔ 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 

 
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร ชั้น............................................... 

 

ประเด็นการประเมิน ค่าเป้าหมาย 
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

ผู้เรียน 
ที่ม ี

ความสามารถ 
(คน) 

ผู้เรียน 
ที่ม ี

ความสามารถ 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 

๔.๑) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 

ร้อยละ ๘๐ ............ ............ ............ ............ 

๔.๒) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้
สารสนเทศ 

ร้อยละ ๘๐ ............ ............ ............ ............ 

๔.๓) ผู้เรียนมีความสามารถใช้
เทคโนโลยี ในการสื่อสาร 

ร้อยละ ๘๐ ............ ............ ............ ............ 

รวม ค่าเฉลี่ยร้อยละ ............ ............ ............ ............ 
สรุประดับคุณภาพ   ............................... 

 
 

เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพในแต่ละประเด็น       
 ยอดเยี่ยม       หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๑๕ 
 ดีเลิศ            หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๑๐ 
 ด ี              หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๕ 
 ปานกลาง      หมายถึง   บรรลุค่าเป้าหมาย 
 ก าลังพัฒนา   หมายถึง   ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 
 

เกณฑ์การสรุประดับคุณภาพ  ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร  
 ก าลังพัฒนา หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น                                               

                     ของการประเมิน อยู่ในระดับ ก าลังพัฒนา 
 ปานกลาง หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 

                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ปานกลาง และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา 
 ด ี    หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ดี และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนาและปานกลาง 
 ดีเลิศ   หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ดีเลิศ และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา  ปานกลาง และดี 
 ยอดเยี่ยม  หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา ปานกลาง  ดีและดีเลิศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 
 

 ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบระดับชาติ 
  ๕.๑) ค่าเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ (NT) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ค าชี้แจง ใหค้รนู าผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ (NT) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มาใส่ในตาราง 
 

ที ่ ความสามารถ 
ค่าเป้าหมาย 

(ค่าเฉลี่ยร้อยละ) 
ผลการประเมิน
(ค่าเฉลี่ยร้อยละ) 

๑ ความสามารถด้านภาษา   
๒ ความสามารถด้านค านวณ   
๓ ความสามารถด้านเหตุผล   

รวม (ค่าเฉลี่ยร้อยละ)   
 
แหล่งข้อมูล 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
 
   ๕.๒) ค่าเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ค าชี้แจง ใหค้รนู าผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มาใส่ในตาราง 

 

ที ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ค่าเป้าหมาย 

(ค่าเฉลี่ยร้อยละ) 
ผลการประเมิน
(ค่าเฉลี่ยร้อยละ) 

๑ ภาษาไทย ............................... ............................... 
๒ คณิตศาสตร์ ............................... ............................... 
๓ วิทยาศาสตร์ ............................... ............................... 
๔ ภาษาอังกฤษ ............................... ............................... 

รวม (ค่าเฉลี่ยร้อยละ) ............................... ............................... 
 

แหล่งข้อมูล 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
 



๒๗ 
 

      ๕.๓) ค่าเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ค าชี้แจง ใหค้รนู าผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มาใส่ในตาราง 
 

ที ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ค่าเป้าหมาย 

(ค่าเฉลี่ยร้อยละ) 
ผลการประเมิน
(ค่าเฉลี่ยร้อยละ) 

๑ ภาษาไทย ............................... ............................... 
๒ คณิตศาสตร์ ............................... ............................... 
๓ วิทยาศาสตร์ ............................... ............................... 
๔ ภาษาอังกฤษ ............................... ............................... 

รวม (ค่าเฉลี่ยร้อยละ) ............................... ............................... 
 
แหล่งข้อมูล 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
   
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 

๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบระดับชาติ 
 

ประเด็นการประเมิน ค่าเป้าหมาย ผลที่ได้ ระดับคุณภาพ 

๕.๑) ค่าเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบระดับชาติ 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (NT) 

.............. ............ ............. 

๕.๒) ค่าเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบระดับชาติ  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (O-NET) 

.............. ............ ............. 

๕.๓) ค่าเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบระดับชาติ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (O-NET) 

.............. ............ ............. 

รวม (ค่าเฉลี่ยร้อยละ)    
สรุประดับคุณภาพ   .......................... 

 



๒๘ 
 

เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพในแต่ละประเด็น       
 ยอดเยี่ยม       หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๖ 
 ดีเลิศ            หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๔ 
 ด ี              หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๒ 
 ปานกลาง      หมายถึง   บรรลุค่าเป้าหมาย 
 ก าลังพัฒนา   หมายถึง   ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 
 
เกณฑ์การสรุประดับคุณภาพ  ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบระดับชาติ 

  
 ก าลังพัฒนา หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น                                               

                     ของการประเมิน อยู่ในระดับ ก าลังพัฒนา 
 ปานกลาง หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 

                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ปานกลาง และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา 
 ด ี    หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ดี และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนาและปานกลาง 
 ดีเลิศ   หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ดีเลิศ และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา  ปานกลาง และดี 
 ยอดเยี่ยม  หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา ปานกลาง  ดีและดีเลิศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 
 

  ๖) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร 
   ๖.๑) ค่าเฉลี่ยร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ค าชี้แจง ใหค้รนู าผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มาใส่ในตาราง 
 

ที ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ค่าเป้าหมาย 

(ค่าเฉลี่ยร้อยละ) 
ผลการประเมิน
(ค่าเฉลี่ยร้อยละ) 

๑ ภาษาไทย ............................... ............................... 
๒ คณิตศาสตร์ ............................... ............................... 
๓ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ............................... ............................... 
๔ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
๕ สุขศึกษาและพละศึกษา   
๖ ศิลปะ   
๗ ภาษาอังกฤษ ............................... ............................... 
๘ การงานอาชีพ    

รวม (ค่าเฉลี่ยร้อยละ) ............................... ............................... 
 
แหล่งข้อมูล 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 
 

๖.๒) ค่าเฉลี่ยร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ค าชี้แจง ให้ครนู าผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มาใส่ในตาราง 
 

ที ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ค่าเป้าหมาย 

(ค่าเฉลี่ยร้อยละ) 
ผลการประเมิน
(ค่าเฉลี่ยร้อยละ) 

๑ ภาษาไทย ............................... ............................... 
๒ คณิตศาสตร์ ............................... ............................... 
๓ วิทยาศาสตร์ ............................... ............................... 
๔ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
๕ สุขศึกษาและพละศึกษา   
๖ ศิลปะ   
๗ การงานอาชีพและเทคโนโลยี    
๘ ภาษาอังกฤษ ............................... ............................... 

รวม (ค่าเฉลี่ยร้อยละ) ............................... ............................... 
 
แหล่งข้อมูล 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 
 

๖.๓) ค่าเฉลี่ยร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ค าชี้แจง ใหค้รนู าผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มาใส่ในตาราง 
 

ที ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ค่าเป้าหมาย 

(ค่าเฉลี่ยร้อยละ) 
ผลการประเมิน
(ค่าเฉลี่ยร้อยละ) 

๑ ภาษาไทย ............................... ............................... 
๒ คณิตศาสตร์ ............................... ............................... 
๓ วิทยาศาสตร์ ............................... ............................... 
๔ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
๕ สุขศึกษาและพละศึกษา   
๖ ศิลปะ   
๗ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี   
๘ ภาษาอังกฤษ ............................... ............................... 

รวม (ค่าเฉลี่ยร้อยละ) ............................... ............................... 
 
แหล่งข้อมูล 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
 
 



๓๒ 
 

๖.๔) ค่าเฉลี่ยร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ค าชี้แจง ใหค้รนู าผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มาใส่ในตาราง 
 

ที ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ค่าเป้าหมาย 

(ค่าเฉลี่ยร้อยละ) 
ผลการประเมิน
(ค่าเฉลี่ยร้อยละ) 

๑ ภาษาไทย ............................... ............................... 
๒ คณิตศาสตร์ ............................... ............................... 
๓ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ............................... ............................... 
๔ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
๕ สุขศึกษาและพละศึกษา   
๖ ศิลปะ   
๗ การงานอาชีพ ............................... ............................... 
๘ ภาษาอังกฤษ   

รวม (ค่าเฉลี่ยร้อยละ) ............................... ............................... 
 
แหล่งข้อมูล 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................  

 
 
 
 
 
 



๓๓ 
 

๖.๕) ค่าเฉลี่ยร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ค าชี้แจง ใหค้รนู าผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มาใส่ในตาราง 
 

ที ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ค่าเป้าหมาย 

(ค่าเฉลี่ยร้อยละ) 
ผลการประเมิน
(ค่าเฉลี่ยร้อยละ) 

๑ ภาษาไทย ............................... ............................... 
๒ คณิตศาสตร์ ............................... ............................... 
๓ วิทยาศาสตร์ ............................... ............................... 
๔ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
๕ สุขศึกษาและพละศึกษา   
๖ ศิลปะ   
๘ การงานอาชีพและเทคโนโลยี   
๘ ภาษาอังกฤษ ............................... ............................... 

รวม (ค่าเฉลี่ยร้อยละ) ............................... ............................... 
 
แหล่งข้อมูล 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 

 
 
 
 
 



๓๔ 
 

๖.๖) ค่าเฉลี่ยร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ค าชี้แจง ใหค้รนู าผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มาใส่ในตาราง 
 

ที ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ค่าเป้าหมาย 

(ค่าเฉลี่ยร้อยละ) 
ผลการประเมิน
(ค่าเฉลี่ยร้อยละ) 

๑ ภาษาไทย ............................... ............................... 
๒ คณิตศาสตร์ ............................... ............................... 
๓ วิทยาศาสตร์ ............................... ............................... 
๔ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
๕ สุขศึกษาและพละศึกษา   
๖ ศิลปะ   
๗ การงานอาชีพและเทคโนโลยี   
๘ ภาษาอังกฤษ ............................... ............................... 

รวม (ค่าเฉลี่ยร้อยละ) ............................... ............................... 
 
แหล่งข้อมูล 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 

 
 
 
 
 



๓๕ 
 

๖.๗) ค่าเฉลี่ยร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ค าชี้แจง ใหค้รนู าผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มาใส่ในตาราง 
 

ที ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ค่าเป้าหมาย 

(ค่าเฉลี่ยร้อยละ) 
ผลการประเมิน
(ค่าเฉลี่ยร้อยละ) 

๑ ภาษาไทย ............................... ............................... 
๒ คณิตศาสตร์ ............................... ............................... 
๓ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ............................... ............................... 
๔ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
๕ สุขศึกษาและพละศึกษา   
๖ ศิลปะ   
๘ การงานอาชีพ    
๘ ภาษาอังกฤษ ............................... ............................... 

รวม (ค่าเฉลี่ยร้อยละ) ............................... ............................... 
 
แหล่งข้อมูล 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 



๓๖ 
 

๖.๘) ค่าเฉลี่ยร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ค าชี้แจง ใหค้รนู าผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มาใส่ในตาราง 
 

ที ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ค่าเป้าหมาย 

(ค่าเฉลี่ยร้อยละ) 
ผลการประเมิน
(ค่าเฉลี่ยร้อยละ) 

๑ ภาษาไทย ............................... ............................... 
๒ คณิตศาสตร์ ............................... ............................... 
๓ วิทยาศาสตร์ ............................... ............................... 
๔ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
๕ สุขศึกษาและพละศึกษา   
๖ ศิลปะ   
๗ การงานอาชีพและเทคโนโลยี   
๘ ภาษาอังกฤษ ............................... ............................... 

รวม (ค่าเฉลี่ยร้อยละ) ............................... ............................... 
 
แหล่งข้อมูล 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 

 
 
 
 
 



๓๗ 
 

๖.๙) ค่าเฉลี่ยร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ค าชี้แจง ใหค้รนู าผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มาใส่ในตาราง 
 

ที ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ค่าเป้าหมาย 

(ค่าเฉลี่ยร้อยละ) 
ผลการประเมิน
(ค่าเฉลี่ยร้อยละ) 

๑ ภาษาไทย ............................... ............................... 
๒ คณิตศาสตร์ ............................... ............................... 
๓ วิทยาศาสตร์ ............................... ............................... 
๔ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
๕ สุขศึกษาและพละศึกษา   
๖ ศิลปะ   
๗ การงานอาชีพและเทคโนโลยี   
๘ ภาษาอังกฤษ ............................... ............................... 

รวม (ค่าเฉลี่ยร้อยละ) ............................... ............................... 
 
แหล่งข้อมูล 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 

 
 
 
 
 



๓๘ 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 

๖) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 

ประเด็นการประเมิน 
ค่าเป้าหมาย 
(เฉลี่ยร้อยละ) 

ผลที่ได้ 
(เฉลี่ยร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 

๖.๑) ค่าเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ .............. ............ ............ 
๖.๒) ค่าเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ .............. ............ ............ 
๖.๓) ค่าเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ .............. ............ ............ 
๖.๔) ค่าเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ .............. ............ ............ 
๖.๕) ค่าเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ .............. ............ ............ 
๖.๖) ค่าเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ .............. ............ ............ 
๖.๗) ค่าเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๑ .............. ............ ............ 
๖.๘) ค่าเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๒ .............. ............ ............ 
๖.๙) ค่าเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๓ .............. ............ ............ 

รวม (เฉลี่ยร้อยละ) ............ ............ 
สรุประดับคุณภาพ   ..................................... 

 
เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพในแต่ละประเด็น       
 ยอดเยี่ยม       หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๖ 
 ดีเลิศ            หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๔ 
 ด ี              หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๒ 
 ปานกลาง      หมายถึง   บรรลุค่าเป้าหมาย 
 ก าลังพัฒนา   หมายถึง   ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 
 
เกณฑ์การสรุประดับคุณภาพ  ๖) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ก าลังพัฒนา หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น                                               
                     ของการประเมิน อยู่ในระดับ ก าลังพัฒนา 
 ปานกลาง หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 

                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ปานกลาง และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา 
 
 



๓๙ 
 

 ด ี    หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ดี และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนาและปานกลาง 
 ดีเลิศ   หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ดีเลิศ และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา  ปานกลาง และดี 
 ยอดเยี่ยม  หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา ปานกลาง  ดีและดีเลิศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 
 

 ๗) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 ๗.๑) ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐาน พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น ชัน้.............................. 
ค าชี้แจง ใหค้รูวิเคราะห์ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนทุกคน ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ นักเรียน 
 ที่ไม่ผลการเรียน “๐” ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้ใส่  √  ใน            มีความรู้พื้นฐานพร้อมที่จะ 
 ศึกษาต่อในระดับช้ันที่สูงขึ้น  นักเรียนที่มีผลการเรียน “๐” ในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้ใส่ × ใน            
          ไม่มีความรู้พื้นฐานพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น 
  

เลขที่ ชื่อ-สกุล 

ผลการประเมิน 
มีความรู้พื้นฐาน พร้อมที่จะ

ศึกษาต่อในระดับชั้นที่
สูงขึ้น 

ไม่มีความรู้พื้นฐาน พร้อมที่
จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่

สูงขึ้น 

๑    
๒    
๓    
๔    
๕    
๖    
๗    
๘    
๙    

๑๐    
รวม (คน)   

คิดเป็นร้อยละ   
 
แหล่งข้อมูล 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
 
 
 



๔๑ 
 

 ๗.๒) ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐาน พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น ชั้น...................................... 
ค าชี้แจง ใหค้รูวิเคราะห์ข้อมูลการทดสอบทักษะพื้นฐาน ของนักเรียนทุกคน ในปีการศกึษา ๒๕๖๒ นักเรียน 
 ที่มีผลการทดสอบทักษะพื้นฐานในระดับปานกลาง ให้ใส่  √  ใน            มีทักษะพื้นฐานพร้อมที่จะ 
 ศึกษาต่อในระดับช้ันที่สูงข้ึน  นักเรียนที่มีผลการทดสอบทักษะพื้นฐานต่ ากว่าระดับปานกลางให้ใส่  
 × ใน            มีทักษะพื้นฐานพร้อมที่จะ ศึกษาต่อในระดับช้ันที่สูงข้ึน 
           

เลขที่ ชื่อ-สกุล 

ผลการประเมิน 
มีทักษะพื้นฐาน พร้อมที่จะ

ศึกษาต่อในระดับชั้นที่
สูงขึ้น 

ไม่มีทักษะพื้นฐาน พร้อมที่จะ
ศึกษาต่อในระดับชั้นที่สงูขึ้น 

๑    
๒    
๓    
๔    
๕    
๖    
๗    
๘    
๙    

๑๐    
รวม (คน)   

คิดเป็นร้อยละ   
 
แหล่งข้อมูล 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 



๔๒ 
 

๗.๓) ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานในการท างานหรืองานอาชีพ ชั้น....................................... 
ค าชี้แจง ใหค้รูวิเคราะห์ข้อมูลความรู้พื้นฐานในการท างานหรืองานอาชีพ ของนักเรียนทุกคน ในปีการศกึษา  
 ๒๕๖๒ นักเรียนทีมี่ความรู้พื้นฐานในการท างานหรืองานอาชีพ ให้ใส่  √  ใน           มีความรู้ 
 พื้นฐานในการท างานหรืองานอาชีพ นักเรียนทีไ่ม่มีความรู้พื้นฐานในการท างานหรืองานอาชีพ 
 ให้ใส่  × ใน           ไม่มีความรู้พื้นฐานในการท างานหรืองานอาชีพ 
 

เลขที่ ชื่อ-สกุล 
ผลการประเมิน 

มีความรู้พื้นฐานในการ
ท างานหรืองานอาชีพ 

ไม่มีความรู้พื้นฐานในการ
ท างานหรืองานอาชีพ 

๑    
๒    
๓    
๔    
๕    
๖    
๗    
๘    
๙    

๑๐    
รวม (คน)   

คิดเป็นร้อยละ   
 
แหล่งข้อมูล 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
 



๔๓ 
 

๗.๔) ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานในการท างานหรืองานอาชีพ ชั้น....................................... 
ค าชี้แจง ใหค้รูวิเคราะห์ข้อมูลทักษะพื้นฐานในการท างานหรืองานอาชีพ ของนักเรียนทุกคน ในปีการศกึษา  
 ๒๕๖๒ นักเรียนทีมี่ทักษะพื้นฐานในการท างานหรืองานอาชีพ ให้ใส่  √  ใน           มีทักษะ 
 พื้นฐานในการท างานหรืองานอาชีพ นักเรียนทีไ่ม่มีทักษะพื้นฐานในการท างานหรืองานอาชีพ 
 ให้ใส่  × ใน           ไม่มีทักษะพื้นฐานในการท างานหรืองานอาชีพ 
 

เลขที่ ชื่อ-สกุล 
ผลการประเมิน 

มีทักษะพ้ืนฐานในการ
ท างานหรืองานอาชีพ 

ไม่มีทักษะพ้ืนฐานในการ
ท างานหรืองานอาชีพ 

๑    
๒    
๓    
๔    
๕    
๖    
๗    
๘    
๙    

๑๐    
รวม (คน)   

คิดเป็นร้อยละ   
 
แหล่งข้อมูล 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
 



๔๔ 
 

   ๗.๕) ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีในการท างานหรืองานอาชีพ ชั้น....................................... 
ค าชี้แจง ใหค้รูวิเคราะห์ข้อมูลเจตคติที่ดีในการท างานหรืองานอาชีพ ของนักเรียนทุกคน ในปีการศึกษา  
 ๒๕๖๒ นักเรียนทีมี่เจตคติที่ดีในการท างานหรืองานอาชีพ ให้ใส่  √  ใน           มีเจตคติที่ดีใน 
 การท างานหรืองานอาชีพ นักเรียนทีไ่ม่เจตคติที่ดีในการท างานหรืองานอาชีพให้ใส่  × ใน           

ไม่มีเจตคติที่ดีในการท างานหรืองานอาชีพ 
 

เลขที่ ชื่อ-สกุล 
ผลการประเมิน 

มีเจตคติทีด่ีในการท างาน
หรืองานอาชีพ 

ไม่มีเจตคติทีด่ีในการท างาน
หรืองานอาชีพ 

๑    
๒    
๓    
๔    
๕    
๖    
๗    
๘    
๙    

๑๐    
รวม (คน)   

คิดเป็นร้อยละ   
 
แหล่งข้อมูล 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................  

 



๔๕ 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 

๗) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ชั้น........................................ 
 

ประเด็นการประเมิน ค่าเป้าหมาย 
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

ผู้เรียน 
ที่ม ี

ความสามารถ 
(คน) 

ผู้เรียน 
ที่ม ี

ความสามารถ 
(ร้อยละ) 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

๗.๑) ผู้เรียนมีความรู้พ้ืนฐาน พร้อมที่
จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น 

ร้อยละ ๘๐ ............ ............ ............ ............ ............ 

๗.๒) ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐาน พร้อมที่
จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น 

ร้อยละ ๘๐ ............ ............ ............ ............ ............ 

๗.๓) ผู้เรียนมีความรู้พ้ืนฐานในการ
ท างานหรืองานอาชีพ 

ร้อยละ ๘๐ ............ ............ ............ ............ ............ 

๗.๔) ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานในการ
ท างานหรืองานอาชีพ 

ร้อยละ ๘๐ ............ ............ ............ ............ ............ 

๗.๕) ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีในการท างาน
หรืองานอาชีพ 

ร้อยละ ๘๐ ............ ............ ............ ............ ............ 

รวม ค่าเฉลี่ยร้อยละ ............ ............ ............ ............ ............ 
สรุประดับคุณภาพ   .......................... 

 
เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพในแต่ละประเด็น       
 ยอดเยี่ยม       หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๑๕ 
 ดีเลิศ            หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๑๐ 
 ด ี              หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๕ 
 ปานกลาง      หมายถึง   บรรลุค่าเป้าหมาย 
 ก าลังพัฒนา   หมายถึง   ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 



๔๖ 
 

เกณฑ์การสรุประดับคุณภาพ  ๗) มีความรู้ ทักษะพืน้ฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  
 

ก าลังพัฒนา หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น                                               
                     ของการประเมิน อยู่ในระดับ ก าลังพัฒนา 
 ปานกลาง หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 

                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ปานกลาง และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา 
 ด ี    หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ดี และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนาและปานกลาง 
 ดีเลิศ   หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ดีเลิศ และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา  ปานกลาง และดี 
 ยอดเยี่ยม  หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา ปานกลาง  ดีและดีเลิศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๗ 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 

ประเด็นการประเมิน ค่าเป้าหมาย 
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

ผู้เรียน 
ที่ม ี

ความสามารถ 
(คน) 

ผู้เรียน 
ที่ม ี

ความสามารถ 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 

๑) มีความสามารถในการอ่าน การ
เขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 

ร้อยละ ๘๐ ............ ............ ............ ............ 

๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 

ร้อยละ ๘๐ ............ ............ ............ ............ 

๓) มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 

ร้อยละ ๘๐ ............ ............ ............ ............ 

๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ และการสื่อสาร 

ร้อยละ ๘๐ ............ ............ ............ ............ 

๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบ
ระดับชาติ 

ร้อยละ ๘๐ ............ ............ ............ ............ 

๖) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

............ ............ ............ ............ ............ 

๗) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่
ดีต่องานอาชีพ 

............ ............ ............ ............ ............ 

สรุประดับคุณภาพ ............................... 

 
         เกณฑ์การสรุประดับคุณภาพ ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ก าลังพัฒนา หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น                                               

                     ของการประเมิน อยู่ในระดับ ก าลังพัฒนา 
 ปานกลาง หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 

                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ปานกลาง และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา 
 



๔๘ 
 

 ด ี    หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ดี และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนาและปานกลาง 
 ดีเลิศ   หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ดีเลิศ และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา  ปานกลาง และดี 
 ยอดเยี่ยม  หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา ปานกลาง  ดี และดีเลิศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๙ 
 

เครื่องมือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  

๑.๑) ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตามที่สถานศึกษาก าหนด.................ประการ  
และมีคุณภาพอยู่ในระดับดีขึ้นไป  ชั้น.................................................. 

ค าชี้แจง ใหค้รูวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตามที่สถานศึกษาก าหนดของ 
 นักเรียนทุกคน นักเรียนที่มีพฤติกรรมการเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมมีคุณภาพอยู่ในระดับดี 
 ขึ้นไป ให้ใส่  √  ใน           มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตามที่สถานศึกษาก าหนด 
 นักเรียนทีมี่พฤติกรรมการเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมมีคุณภาพต่ ากว่าระดับดีให้ใส่  × ใน            
 ไม่มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตามที่สถานศึกษาก าหนด 

 

เลขที่ ชื่อ-สกุล 

ผลการประเมิน 
มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มี

คุณธรรม จรยิธรรม ตามที่
สถานศึกษาก าหนด.......

ประการ และมีคุณภาพอยู่
ในระดับดขีึ้นไป 

ไม่มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มี
คุณธรรม จรยิธรรม ตามที่
สถานศึกษาก าหนด.......

ประการ และมีคุณภาพอยู่  
ในระดับดขีึ้นไป 

๑    
๒    
๓    
๔    
๕    
๖    
๗    
๘    
๙    

๑๐    
รวม (คน)   

คิดเป็นร้อยละ   
 
แหล่งข้อมูล 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 



๕๐ 
 

๑.๒) ผู้เรียนมีพฤติกรรมเคารพในกฎกติกา ตามที่สถานศึกษาก าหนด ชั้น.................................................. 
ค าชี้แจง ใหค้รูวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการเคารพในกฎกตกิา ตามที่สถานศึกษาก าหนดของนักเรียนทุกคน  
 นักเรียนที่มีพฤติกรรมเคารพในกฎกติกาตามที่สถานศึกษาก าหนดมีคุณภาพอยู่ในระดับดีขึ้นไป  
 ให้ใส่  √  ใน           มีพฤติกรรมเคารพในกฎกติกา นักเรียนทีมี่พฤติกรรมเคารพในกฎกติกา 
 มีคุณภาพต่ ากว่าระดับดีให้ใส่ × ใน          ไม่มีพฤติกรรมเคารพในกฎกติกา  
 

เลขที่ ชื่อ-สกุล 
ผลการประเมิน 

มีพฤติกรรมเคารพ 
ในกฎกติกา 

ไม่มีพฤติกรรมเคารพ 
ในกฎกติกา 

๑    
๒    
๓    
๔    
๕    
๖    
๗    
๘    
๙    

๑๐    
รวม (คน)   

คิดเป็นร้อยละ   
 
แหล่งข้อมูล 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
 



๕๑ 
 

๑.๓) ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ทีมี่ค่านิยม และจิตส านึกตามท่ีสถานศึกษาก าหนด............   
และมีคุณภาพอยู่ในระดับดีขึ้นไป ชั้น.................................................. 

 ค าชี้แจง ใหค้รูวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการเป็นผู้ทีมี่ค่านยิม และจิตส านึกตามที่สถานศึกษาก าหนดของ 
 นักเรียนทุกคน นักเรียนที่มีพฤติกรรมเป็นผู้ทีมี่ค่านิยมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษาก าหนด 
 มีคุณภาพอยู่ในระดับดีขึ้นไปให้ใส่  √  ใน           มีพฤติกรรมเป็นผู้ทีมี่ค่านิยม และจิตส านึก  
 ตามที่สถานศึกษาก าหนด นักเรียนทีมี่พฤติกรรมเป็นผู้ทีมี่ค่านิยม และจิตส านึกตามที่สถานศึกษา 
 ก าหนดมีคุณภาพต่ ากว่าระดับดีให้ใส่ × ใน          ไม่มีพฤติกรรมเป็นผู้ทีมี่ค่านิยม และจิตส านึก 
 ตามที่สถานศึกษาก าหนด 
 

เลขที่ ชื่อ-สกุล 

ผลการประเมิน 
มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีค่านิยม 

และจิตส านึกตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

ไม่มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคา่นิยม 
และจิตส านึกตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

๑    
๒    
๓    
๔    
๕    
๖    
๗    
๘    
๙    

๑๐    
รวม (คน)   

คิดเป็นร้อยละ   
 
แหล่งข้อมูล 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 



๕๒ 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ชั้น............................................... 
 

ประเด็นการประเมิน ค่าเป้าหมาย 
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

ผู้เรียน 
ที่ม ี

คุณลักษณะ 
 (คน) 

ผู้เรียน 
ที่ม ี

คุณลักษณะ 
 

(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 

   ๑.๑) ผู้เรียนมีพฤติกรรมเปน็ผู้ที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด.........
ประการ และมีคุณภาพอยู่ในระดับดีข้ึนไป   

ร้อยละ ๘๐ ............ ............ ............ ............ 

   ๑.๒) ผู้เรียนมีพฤติกรรมเคารพในกฎกติกา 
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด   

ร้อยละ ๘๐ ............ ............ ............ ............ 

   ๑.๓) ผู้เรียนมีพฤติกรรมเปน็ผู้ที่มีค่านิยม 
และจิตส านึกตามที่สถานศึกษาก าหนด
............  และมีคุณภาพอยู่ในระดับดีข้ึนไป 

ร้อยละ ๘๐ ............ ............ ............ ............ 

รวม ค่าเฉลี่ยร้อยละ ............ ............ ............ ............ 

สรุประดับคุณภาพ ................................ 

 
เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพในแต่ละประเด็น       
 ยอดเยี่ยม       หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๑๕ 
 ดีเลิศ            หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๑๐ 
 ด ี              หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๕ 
 ปานกลาง      หมายถึง   บรรลุค่าเป้าหมาย 
 ก าลังพัฒนา   หมายถึง   ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 



๕๓ 
 

เกณฑ์การสรุประดับคุณภาพ  ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
 ก าลังพัฒนา หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น                                               

                     ของการประเมิน อยู่ในระดับ ก าลังพัฒนา 
 ปานกลาง หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 

                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ปานกลาง และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา 
 ด ี    หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ดี และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนาและปานกลาง 
 ดีเลิศ   หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ดีเลิศ และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา  ปานกลาง และดี 
 ยอดเยี่ยม  หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา ปานกลาง  ดีและดีเลิศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๔ 
 

 ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยชั้น...................................... 
๒.๑) ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย  

ค าชี้แจง ใหค้รูวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยของนักเรียนทุกคน นักเรียน 
 ทีมี่พฤติกรรมความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย มีคุณภาพอยู่ในระดับดีขึ้นไป ให้ใส่  √  ใน            
           มีพฤติกรรมความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย นักเรียนทีมี่พฤติกรรมความภูมิใจใน 
 ท้องถิ่นและความเป็นไทยมีคุณภาพต่ ากว่าระดับดีให้ใส่ × ใน          ไม่มีพฤติกรรมความภูมิใจ 
 ในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 

เลขที่ ชื่อ-สกุล 
ผลการประเมิน 

มีความภมูิใจในท้องถิ่น เห็น
คุณค่าของความเป็นไทย 

ไม่มีความภูมิใจในท้องถิ่น 
เห็นคุณค่าของความเป็นไทย 

๑    
๒    
๓    
๔    
๕    
๖    
๗    
๘    
๙    

๑๐    
รวม (คน)   

คิดเป็นร้อยละ   
 
แหล่งข้อมูล 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
 
 



๕๕ 
 

๒.๒) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย 
ค าชี้แจง ใหค้รูวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม และประเพณีไทยรวมทั้ง 
 ภูมิปัญญาไทยของนักเรียนทุกคน นักเรียนที่มีพฤติกรรมมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ 
 ประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย มีคุณภาพอยู่ในระดับดีขึ้นไป ให้ใส่  √  ใน         มีส่วนร่วม 
 ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย นักเรียนที่มีพฤติกรรมมีส่วนร่วม 
 ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย มีคุณภาพต่ ากว่าระดับดีให้ใส่  
 × ใน          ไม่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย 
 

เลขที่ ชื่อ-สกุล 

ผลการประเมิน 
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณี

ไทย รวมทั้งภูมปิัญญาไทย 

ไม่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณีไทย 

รวมทั้งภมูิปญัญาไทย 

๑    
๒    
๓    
๔    
๕    
๖    
๗    
๘    
๙    

๑๐    
รวม (คน)   

คิดเป็นร้อยละ   
 
แหล่งข้อมูล 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................  



๕๖ 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ชั้น...................................... 

 

ประเด็นการประเมิน ค่าเป้าหมาย 
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

ผู้เรียน 
ที่ม ี

คุณลักษณะ 
 (คน) 

ผู้เรียน 
ที่ม ี

คุณลักษณะ 
 (ร้อยละ) 

ระดับ
คุณภาพ 

   ๒.๑) ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็น
คุณค่าของความเป็นไทย  

ร้อยละ ๘๐ 
............ ............ ............ ............ 

   ๒.๒) ผู้เรียนมีสว่นร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้ง 
ภูมิปัญญาไทย 

ร้อยละ ๘๐ 
............ ............ ............ ............ 

รวม ค่าเฉลี่ยร้อยละ ............ ............ ............ ............ 
สรุประดับคุณภาพ ................................ 

 
เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพในแต่ละประเด็น       
 ยอดเยี่ยม       หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๑๕ 
 ดีเลิศ            หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๑๐ 
 ด ี              หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๕ 
 ปานกลาง      หมายถึง   บรรลุค่าเป้าหมาย 
 ก าลังพัฒนา   หมายถึง   ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 
 
เกณฑ์การสรุประดับคุณภาพ  ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 ก าลังพัฒนา หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น                                               

                     ของการประเมิน อยู่ในระดับ ก าลังพัฒนา 
 ปานกลาง หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 

                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ปานกลาง และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา 
 
 
 



๕๗ 
 

 ด ี    หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ดี และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนาและปานกลาง 
 ดีเลิศ   หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ดีเลิศ และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา  ปานกลาง และดี 
 ยอดเยี่ยม  หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา ปานกลาง  ดีและดีเลิศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๘ 
 

 ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ชั้น...................................... 
๓.๑) ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย 

ค าชี้แจง ใหค้รูวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน  
 เพศ วัย ของนักเรียนทุกคน นักเรียนที่มีพฤติกรรมยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่าง 
 บุคคลในด้าน เพศ วัย มีคุณภาพอยู่ในระดับดีขึ้นไป ให้ใส่  √  ใน           ยอมรับและอยู่ร่วมกัน 
 บนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย นักเรียนที่มีพฤติกรรมยอมรับและอยู่ร่วมกันบน 
 ความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย มีคุณภาพต่ ากว่าระดับดีให้ใส่  × ใน          ไม่ยอมรับ 
 และอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย 
 

เลขที่ ชื่อ-สกุล 

ผลการประเมิน 
ยอมรับและอยูร่่วมกันบน
ความแตกต่างระหว่าง
บุคคลในด้าน เพศ วัย 

ไม่ยอมรับและอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างระหว่างบุคคล

ในด้าน เพศ วัย 

๑    
๒    
๓    
๔    
๕    
๖    
๗    
๘    
๙    

๑๐    
รวม (คน)   

คิดเป็นร้อยละ   
 
แหล่งข้อมูล 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................  



๕๙ 
 

๓.๒) ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่าง เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา 
ค าชี้แจง ใหค้รูวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างเชื้อชาติ 
ศาสนา  
 ภาษา ของนักเรียนทุกคน นักเรียนที่มีพฤติกรรมยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่าง 
 เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา มีคุณภาพอยู่ในระดับดีขึ้นไป ให้ใส่  √  ใน           ยอมรับและอยู่ร่วมกัน 
 บนความแตกต่างระหว่างเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา นักเรียนทีมี่พฤติกรรมยอมรับและอยู่ร่วมกันบน 
 ความแตกต่างระหว่างเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา มีคุณภาพต่ ากว่าระดับดใีห้ใส่  × ใน          ไม่ยอมรับ 
 และอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่าง เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา 
 

เลขที่ ชื่อ-สกุล 

ผลการประเมิน 
ยอมรับและอยูร่่วมกันบน

ความแตกต่างระหว่าง เชื้อ
ชาต ิศาสนา ภาษา 

ไม่ยอมรับและอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างระหว่าง เชื้อ

ชาต ิศาสนา ภาษา 

๑    
๒    
๓    
๔    
๕    
๖    
๗    
๘    
๙    

๑๐    
รวม (คน)   

คิดเป็นร้อยละ   
 
แหล่งข้อมูล 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................



๖๐ 
 

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................  
๓.๓) ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่าง  วัฒนธรรม ประเพณี 

ค าชี้แจง ใหค้รูวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่าง วัฒนธรรม  
 ประเพณี ของนักเรียนทุกคน นักเรียนที่มีพฤติกรรมยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง 
 ระหว่าง วัฒนธรรม ประเพณี มีคุณภาพอยู่ในระดับดีขึ้นไป ให้ใส่  √  ใน           ยอมรับและอยู่ 
 ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม ประเพณี  นักเรียนที่มีพฤติกรรมยอมรับและอยู่ 
 ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่าง วัฒนธรรม ประเพณี มีคุณภาพต่ ากว่าระดับดีให้ใส่  × ใน           
 ไม่ยอมรับ และอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่าง วัฒนธรรม ประเพณี 
 

เลขที่ ชื่อ-สกุล 

ผลการประเมิน 
ยอมรับและอยูร่่วมกันบน
ความแตกต่างระหว่าง 

ภาษา วัฒนธรรม ประเพณ ี

ไม่ยอมรับและอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างระหว่าง ภาษา 

วัฒนธรรม ประเพณ ี

๑    
๒    
๓    
๔    
๕    
๖    
๗    
๘    
๙    

๑๐    
รวม (คน)   

คิดเป็นร้อยละ   
 
แหล่งข้อมูล 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................



๖๑ 
 

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................  
สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ชั้น...................................... 
 

ประเด็นการประเมิน ค่าเป้าหมาย 
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

ผู้เรียน 
ที่ม ี

คุณลักษณะ 
(คน) 

ผู้เรียน 
ที่ม ี

คุณลักษณะ 
 (ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 

   ๓.๑) ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย  

ร้อยละ ๘๐ ............ ............ ............ ............ 

   ๓.๒) ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างระหว่าง เชื้อชาติ ศาสนา 
ภาษา 

ร้อยละ ๘๐ ............ ............ ............ ............ 

   ๓.๓) ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างระหว่าง วัฒนธรรม ประเพณี 

     

รวม ค่าเฉลี่ยร้อยละ ............ ............ ............ ............ 

สรุประดับคุณภาพ ................................ 

 
เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพในแต่ละประเด็น       
 ยอดเยี่ยม       หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๑๕ 
 ดีเลิศ            หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๑๐ 
 ด ี              หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๕ 
 ปานกลาง      หมายถึง   บรรลุค่าเป้าหมาย 
 ก าลังพัฒนา   หมายถึง   ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 
 
เกณฑ์การสรุประดับคุณภาพ  ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 ก าลังพฒันา หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น                                               

                     ของการประเมิน อยู่ในระดับ ก าลังพัฒนา 
 ปานกลาง หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 

                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ปานกลาง และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  



๖๒ 
 

          ก าลังพัฒนา 
 
 ด ี    หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ดี และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนาและปานกลาง 
 ดีเลิศ   หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ดีเลิศ และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา  ปานกลาง และดี 
 ยอดเยี่ยม  หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา ปานกลาง  ดีและดีเลิศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๓ 
 

 
 
 ๔) มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ชั้น...................................... 
  ๔.๑) ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 
ค าชี้แจง ใหค้รูสังเกตพฤติกรรมการรักษาสุขภาพกาย ของนักเรียนทุกคน นักเรียนที่มีพฤติกรรมรักษาสุขภาพกาย  
 อยูใ่นระดับดีขึ้นไป ให้ใส่  √  ใน           มีการรักษาสุขภาพกาย อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย   
 นักเรียนที่มีพฤติกรรมการรักษาสุขภาพกาย มีคุณภาพต่ ากว่าระดับดีให้ใส่  × ใน           ไม่มี 
 การรักษาสุขภาพกายอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 
  

เลขที่ ชื่อ-สกุล 
ผลการประเมนิ 

มีการรักษาสขุภาพกาย อยา่ง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวยั 

ไม่มีการรักษาสุขภาพกาย อย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวยั 

๑    
๒    
๓    
๔    
๕    
๖    
๗    
๘    
๙    

๑๐    
รวม (คน)   

คิดเป็นร้อยละ   
 
แหล่งข้อมูล 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
 



๖๔ 
 

 
 
 ๔.๒) ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพจิต อารมณ์ สังคม และการแสดงออกอย่างเหมาะสม 
    ในแต่ละช่วงวัย 
ค าชี้แจง ใหค้รูสังเกตพฤติกรรมการรักษาสุขภาพจิต อารมณ์ สังคมและการแสดงออกของนักเรียนทุกคน  
 นักเรียนที่มีพฤติกรรมการรักษาสุขภาพจิต อารมณ์ สังคม และการแสดงออกอยู่ในระดับดีขึ้นไป  
 ให้ใส่  √  ใน           มีการรักษาสุขภาพจิต อารมณ์ และแสดงออกอย่างเหมาะสม  นักเรียนทีมี่ 
 พฤติกรรมการรักษาสุขภาพจิต อารมณ์ สังคม และการแสดงออก มีคุณภาพต่ ากว่าระดับดีให้ใส่   
 × ใน           ไม่มีการรักษาสุขภาพจิต อารมณ์ สังคม และแสดงออกไม่เหมาะสม 
 

เลขที่ ชื่อ-สกุล 

ผลการประเมิน 
มีการรักษาสขุภาพจติ 
อารมณ ์สังคม และ

แสดงออกอย่างเหมาะสม 

ไม่มีการรักษาสุขภาพจิต 
อารมณ ์สังคมและแสดงออก

ไม่เหมาะสม 

๑    
๒    
๓    
๔    
๕    
๖    
๗    
๘    
๙    

๑๐    
รวม (คน)   

คิดเป็นร้อยละ   
 
แหล่งข้อมูล 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

แ



๖๕ 
 

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................  
    ๔.๓) ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน 

ค าชี้แจง ใหค้รูสังเกตพฤติกรรมการอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อ่ืน ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน 
 ของนักเรียนทุกคน นักเรียนที่มีพฤติกรรมอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มี 
 ความขัดแย้งกับผู้อ่ืน อยู่ในระดับดีขึ้นไป ให้ใส่  √  ใน           สามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมี 
 ความสุข เข้าใจผู้อ่ืน ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน  นักเรียนที่มีพฤติกรรมอยู่ร่วมกับคนอ่ืน 
 อย่างมีความสุข เข้าใจผู้อ่ืน ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน มีคุณภาพต่ ากว่าระดับดีให้ใส่  × ใน            
 อยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างไม่มีความสุข ไม่เข้าใจผู้อื่น มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน 
 

เลขที่ ชื่อ-สกุล 

ผลการประเมิน 
อยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมี
ความสุข เข้าใจผู้อ่ืน ไม่มี
ความขัดแย้งกับผู้อ่ืน 

อยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างไม่
มีความสุข ไม่เข้าใจผู้อ่ืน 
มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน 

๑    
๒    
๓    
๔    
๕    
๖    
๗    
๘    
๙    

๑๐    
รวม (คน)   

คิดเป็นร้อยละ   
 
แหล่งข้อมูล 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

แ



๖๖ 
 

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................ 
สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

 ๔) มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ชั้น................................................... 
 

ประเด็นการประเมิน ค่าเป้าหมาย 
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

ผู้เรียน 
ที่ม ี

คุณลักษณะ 
 (คน) 

ผู้เรียน 
ที่ม ี

คุณลักษณะ 
(ร้อยละ) 

ระดับ
คุณภาพ 

   ๔.๑) ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย อย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย  

ร้อยละ ๘๐ ............ ............ ............ ............ 

   ๔.๒) ผู้เรยีนมีการรักษาสุขภาพจิต อารมณ ์สังคม 
และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละชว่งวัย 

ร้อยละ ๘๐ ............ ............ ............ ............ 

   ๔.๓) ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมี
ความสุข เข้าใจผู้อ่ืน ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน 

     

รวม ค่าเฉลี่ยร้อยละ ............ ............ ............ ............ 
สรุประดับคุณภาพ ................................ 

 
เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพในแต่ละประเด็น       
 ยอดเยี่ยม       หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๑๕ 
 ดีเลิศ            หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๑๐ 
 ด ี              หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๕ 
 ปานกลาง      หมายถึง   บรรลุค่าเป้าหมาย 
 ก าลังพัฒนา   หมายถึง   ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 
 
เกณฑ์การสรุประดับคุณภาพ  ๔) มีสุขภาวะทางรา่งกาย และจิตสังคม 
 ก าลังพัฒนา หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น                                               

                     ของการประเมิน อยู่ในระดับ ก าลังพัฒนา 
 ปานกลาง หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็นของ 

                               การประเมิน อยู่ในระดับ ปานกลาง และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับก าลังพัฒนา 
 ด ี    หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 



๖๗ 
 

                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ดี และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนาและปานกลาง 
 ดีเลิศ   หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ดีเลิศ และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา  ปานกลาง และดี 
 ยอดเยี่ยม  หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา ปานกลาง  ดีและดีเลิศ 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ชั้น........................................................ 
 

ประเด็นการประเมิน ค่าเป้าหมาย 
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

ผู้เรียน 
ที่ม ี

คุณลักษณะ 
(คน) 

ผู้เรียน 
ที่มี 

คุณลักษณะ 
 (ร้อยละ) 

ระดับ
คุณภาพ 

๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

ร้อยละ ๘๐ ............ ............ ............ ............ 

๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ ๘๐ ............ ............ ............ ............ 
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 

ร้อยละ ๘๐ ............ ............ ............ ............ 

๔) มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ร้อยละ ๘๐ ............ ............ ............ ............ 
สรุประดับคุณภาพ ............................ 

 
         เกณฑ์การสรุประดับคุณภาพ ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ก าลังพัฒนา หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น                                               

                     ของการประเมิน อยู่ในระดับ ก าลังพัฒนา 
 ปานกลาง หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 

                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ปานกลาง และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา 
 ด ี    หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ดี และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  



๖๘ 
 

          ก าลังพัฒนาและปานกลาง 
 
 ดีเลิศ   หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ดีเลิศ และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา  ปานกลาง และดี 
 ยอดเยี่ยม  หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา ปานกลาง  ดี และดีเลิศ 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน ชั้น........................................ 

 

ประเด็นการประเมิน ค่าเป้าหมาย 
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

ผู้เรียน 
ที่ม ี

ความสามารถ 
(คน) 

ผู้เรียน 
ที่ม ี

ความสามารถ 
(ร้อยละ) 

ระดับ
คุณภาพ 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ร้อยละ ๘๐ ............ ............ ............ ............ 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ร้อยละ ๘๐ ............ ............ ............ ............ 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน ............................ 
 

         เกณฑ์การสรุประดับคุณภาพ มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 
 ก าลังพัฒนา หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น                                               

                     ของการประเมิน อยู่ในระดับ ก าลังพัฒนา 
 ปานกลาง หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 

                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ปานกลาง และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา 
 ด ี    หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ดี และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนาและปานกลาง 
 ดีเลิศ   หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ดีเลิศ และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา  ปานกลาง และดี 
 ยอดเยี่ยม  หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 



๖๙ 
 

                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา ปานกลาง  ดี และดีเลิศ 
จุดเด่น 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................  

 
จุดควรพัฒนา 
 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................  
 
ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................  
 



๗๐ 
 

 
 

ตอนที่ ๒ 
เครื่องมือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

 

  ด้าน/ประเด็นการประเมิน 
ค่าเป้าหมาย 

(ระดับคุณภาพ) 
ผลการประเมิน 
(ระดับคุณภาพ) 

   ๑) สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย ไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น 
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและ
ของต้นสังกัด รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

ดีเลิศ  

   ๒) สถานศึกษาก าหนด วสิัยทัศน์ ไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น 
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและ
ของต้นสังกัด รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

ดีเลิศ  

   ๓) สถานศึกษาก าหนดพันธกิจ ไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของ
แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด 
รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

ดีเลิศ  

สรุประดับระดับคุณภาพ  
 
แหล่งข้อมูล 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
 



๗๑ 
 

 เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพ 
 

ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
ก าลังพัฒนา ปานกลาง ด ี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

   ๑) สถานศึกษา
ก าหนดเป้าหมาย ไว้
อย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา 
ความต้องการของ
ชุมชน ท้องถิ่น 
วัตถุประสงค์ของ
แผนการศึกษา
แห่งชาติ นโยบาย
ของรัฐบาลและของ
ต้นสังกัด รวมทั้ง
ทันต่อการเปลี่ยน 
แปลงของสังคม 

เป้าหมาย ที ่
สถานศึกษา
ก าหนดไม่
ชัดเจน 

เป้าหมาย ที่
สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน
เป็นไปได้ในการ
ปฏิบัติ 

เป้าหมาย ที่
สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน 
สอดคล้องกับ
บริบทของ
สถานศึกษา 
เป็นไปได้ในการ
ปฏิบัติ 
 

เป้าหมาย ที่
สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน 
สอดคล้องกับ
บริบทของ
สถานศึกษา 
ความต้องการ
ชุมชน นโยบาย
รัฐบาล 
แผนการศึกษา
แห่งชาติ เป็นไป
ได้ในการปฏิบัติ 

เป้าหมาย ที่
สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน 
สอดคล้องกับ
บริบทของ
สถานศึกษา 
ความต้องการ
ชุมชน นโยบาย
รัฐบาล 
แผนการศึกษา
แห่งชาติ เป็นไป
ได้ในการปฏิบัติ 
ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

   ๒) สถานศึกษา
ก าหนด วิสัยทัศน์ 
ไว้อย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา 
ความต้องการของ
ชุมชน ท้องถิ่น 
วัตถุประสงค์ของ
แผนการศึกษา
แห่งชาติ นโยบาย
ของรัฐบาลและของ
ต้นสังกัด รวมทั้ง
ทันต่อการเปลี่ยน  
แปลงของสังคม 

วิสัยทัศน์ ที ่
สถานศึกษา
ก าหนดไม่
ชัดเจน 

วิสัยทัศน์ ที่
สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน
เป็นไปได้ในการ
ปฏิบัติ 

วิสัยทัศน์ ที่
สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน 
สอดคล้องกับ
บริบทของ
สถานศึกษา 
เป็นไปได้ในการ
ปฏิบัติ 
 

วิสัยทัศน์ที่
สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน 
สอดคล้องกับ
บริบทของ
สถานศึกษา 
ความต้องการ
ชุมชน นโยบาย
รัฐบาล 
แผนการศึกษา
แห่งชาติ เป็นไป
ได้ในการปฏิบัติ 

 วิสัยทัศน์ ที่
สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน 
สอดคล้องกับ
บริบทของ
สถานศึกษา 
ความต้องการ
ชุมชน นโยบาย
รัฐบาล 
แผนการศึกษา
แห่งชาติ เป็นไป
ได้ในการปฏิบัติ 
ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

 



๗๒ 
 

ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
ก าลังพัฒนา ปานกลาง ด ี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

   ๓) สถานศึกษา
ก าหนดพันธกิจ ไว้
อย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา 
ความต้องการของ
ชุมชน ท้องถิ่น 
วัตถุประสงค์ของ
แผนการศึกษา
แห่งชาติ นโยบาย
ของรัฐบาลและของ
ต้นสังกัด รวมทั้ง
ทันต่อการเปลี่ยน 
แปลงของสังคม 

พันธกิจที่ 
สถานศึกษา
ก าหนดไม่
ชัดเจน 

พันธกิจที่
สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน
เป็นไปได้ในการ
ปฏิบัติ 

พันธกิจที่
สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน 
สอดคล้องกับ
บริบทของ
สถานศึกษา 
เป็นไปได้ในการ
ปฏิบัติ 
 

พันธกิจที่
สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน 
สอดคล้องกับ
บริบทของ
สถานศึกษา 
ความต้องการ
ชุมชน นโยบาย
รัฐบาล 
แผนการศึกษา
แห่งชาติ เป็นไป
ได้ในการปฏิบัติ 

พันธกิจที่
สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน 
สอดคล้องกับ
บริบทของ
สถานศึกษา 
ความต้องการ
ชุมชน นโยบาย
รัฐบาล 
แผนการศึกษา
แห่งชาติ เป็นไป
ได้ในการปฏิบัติ 
ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

 

เกณฑ์การสรุประดับคุณภาพ ๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 ก าลังพัฒนา หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น                                               

                     ของการประเมิน อยู่ในระดับ ก าลังพัฒนา 
 ปานกลาง หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 

                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ปานกลาง และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา 
 ด ี    หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ดี และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนาและปานกลาง 
 ดีเลิศ   หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ดีเลิศ และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา  ปานกลาง และดี 
 ยอดเยี่ยม  หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา ปานกลาง  ดี และดีเลิศ 
 



๗๓ 
 

 ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

  ด้าน/ประเด็นการประเมิน 
ค่าเป้าหมาย 

(ระดับคุณภาพ) 
ผลการประเมิน 
(ระดับคุณภาพ) 

   ๑) สถานศึกษาสามารถวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
โดยการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี/แผนการใช้งบประมาณประจ าปี   

................. ................. 

   ๒) สถานศึกษามีการน าแผนไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง จริงจัง   

................. ................. 

   ๓) สถานศึกษามีการ ติดตามตรวจสอบประเมินผล และปรบัปรุง
พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

................. ................. 

   ๔) สถานศึกษามีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษา 
และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

................. ................. 

   ๕) สถานศึกษามีระบบการนิเทศภายในเพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอนของครู  

................. ................. 

   ๖) สถานศึกษามีการน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา บุคลากรและผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

................. ................. 

   ๗) ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในสถานศึกษามีส่วนรว่มในการวางแผน 
ปรับปรุง และพัฒนา และรว่มรบัผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

................. ................. 

สรุประดับระดับคุณภาพ .......................... 

 
แหล่งข้อมูล 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
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๗๔ 
 

  เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพ 

ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

ก าลังพัฒนา ปานกลาง ด ี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

   ๑) สถานศึกษา
สามารถวางแผน
พัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาโดย
การจัดท าแผน 
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และ
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี/แผนการ
ใช้งบประมาณ
ประจ าปี   

สถานศึกษาวาง
แผนพัฒนา
คุณภาพการจัด
การศึกษาโดย
การจัดท าแผน 
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และ
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี/
แผนการใช้
งบประมาณ
ประจ าปี ไม่
ชัดเจน  

สถานศึกษาวาง
แผนพัฒนา
คุณภาพการจัด
การศึกษาโดย
การจัดท าแผน 
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และ
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี/
แผนการใช้
งบประมาณ
ประจ าปีอย่าง
ชัดเจน   

สถานศึกษา
สามารถวางแผน
พัฒนาคุณภาพ
การจัด
การศึกษาโดย
การจัดท าแผน 
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และ
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี/
แผนการใช้
งบประมาณ
ประจ าปี อย่าง
ชัดเจน
เหมาะสม  

สถานศึกษา
สามารถวางแผน
พัฒนาคุณภาพ
การจัด
การศึกษาโดย
การจัดท าแผน 
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และ
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี/
แผนการใช้
งบประมาณ
ประจ าปีอย่าง
ชัดเจน
สอดคล้อง
เหมาะสมกับ
มาตรฐานของ
สถานศึกษา 
โดยความ
ร่วมมือของ
ผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย    

สถานศึกษา
สามารถวางแผน
พัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา
โดยการจัดท า
แผน พัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา และ
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี/
แผนการใช้
งบประมาณ
ประจ าปี อย่าง
ชัดเจนเหมาะสม
สอดคล้องกับ
มาตรฐานของ
สถานศึกษาโดย
ความรว่มมือของ
ผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายมีการน า
ข้อมูลมาใช้ใน
การปรับปรงุ 
พัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่องและเป็น
แบบอย่างได้   

 

 

 



๗๕ 
 

ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

ก าลังพัฒนา ปานกลาง ด ี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

   ๒) สถานศึกษามี
การน าแผนไป
ปฏิบัติเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่องจริงจัง   

สถานศึกษาไม่มี
การน าแผนไป
ปฏิบัติเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของ
สถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องจริงจัง 

สถานศึกษามี
การน าแผนไป
ปฏิบัติเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของ
สถานศึกษา  

สถานศึกษามี
การน าแผนไป
ปฏิบัติเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของ
สถานศึกษาทุก
แผนงานโครงการ   

สถานศึกษามี
การน าแผนไป
ปฏิบัติเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของ
สถานศึกษาทุก
แผนงานโครงการ  
อย่างต่อเนื่อง
จริงจัง   

สถานศึกษามี
การน าแผนไป
ปฏิบัติเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของ
สถานศึกษาทุก
แผนงานโครงการ  
อย่างต่อเนื่อง
จริงจัง และส่งผล
ต่อการพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษาของ
สถานศึกษา  

   ๓) สถานศึกษามี
การติดตาม
ตรวจสอบ
ประเมินผล และ
ปรับปรุงพัฒนางาน
อย่างต่อเนื่อง 

สถานศึกษาไม่มี
การติดตาม
ตรวจสอบ
ประเมินผล และ
ปรับปรุงพัฒนา
งาน 

สถานศึกษามี
การติดตาม
ตรวจสอบ
ประเมินผล และ
ปรับปรุงพัฒนา
งาน 

สถานศึกษามี
การติดตาม
ตรวจสอบ
ประเมินผล และ
ปรับปรุงพัฒนา
งานทุกแผนงาน
โครงการ   

สถานศึกษามี
การติดตาม
ตรวจสอบ
ประเมินผล และ
ปรับปรุงพัฒนา
งานทุกแผนงาน
โครงการอย่าง
ต่อเนื่องจริงจัง   

สถานศึกษามี
การติดตาม
ตรวจสอบ
ประเมินผล และ
ปรับปรุงพัฒนา
งานทุกแผนงาน
โครงการ อย่าง
ต่อเนื่องจริงจัง  
โดยความรว่มมือ
ของผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย    

   ๔) สถานศึกษามี
การบริหารอัตรา 
ก าลัง ทรัพยากร
ทางการศึกษา และ
ระบบดูแลชว่ยเหลือ
นักเรียน  

สถานศึกษาไม่มี
การบริหาร
อัตราก าลัง 
ทรัพยากร
ทางการศึกษา 
และระบบดูแล 

สถานศึกษามี
การบริหาร
อัตราก าลัง 
ทรัพยากร
ทางการศึกษา 
และระบบดูแล 

สถานศึกษามี
การบริหาร
อัตราก าลัง 
ทรัพยากร
ทางการศึกษา 
และระบบดูแล 

สถานศึกษามี
การบริหาร
อัตราก าลัง 
ทรัพยากร
ทางการศึกษา 
และระบบดูแล 

สถานศึกษามี
การบริหาร
อัตราก าลัง 
ทรัพยากร
ทางการศึกษา 
และระบบดูแล 



๗๖ 
 

ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

ก าลังพัฒนา ปานกลาง ด ี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

 ช่วยเหลือ
นักเรียน 

ช่วยเหลือ
นักเรียน 

ช่วยเหลือ
นักเรียนส่งผล
ต่อคุณภาพตาม
มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

ช่วยเหลือ
นักเรียนส่งผล
ต่อคุณภาพตาม
มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
โดยความ
ร่วมมือของ
ผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย 

ช่วยเหลือนักเรียน
ส่งผลต่อคุณภาพ
ตามมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา โดย
ความร่วมมือของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
มีการน าข้อมูลมา
ใช้ในการปรับปรุง 
พัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่องและเป็น
แบบอย่างได้ 

   ๕) สถานศึกษามี
ระบบการนิเทศ
ภายในเพ่ือ
พัฒนาการเรียน
การสอนของครู  

สถานศึกษาไมมี่
ระบบการนิเทศ
ภายในเพ่ือ
พัฒนาการเรียน
การสอนของครู 

สถานศึกษามี
ระบบการนิเทศ
ภายในเพ่ือ
พัฒนาการเรียน
การสอนของครู 

สถานศึกษามี
ระบบการนิเทศ
ภายในเพ่ือ
พัฒนาการเรียน
การสอนของครู
ส่งผลต่อ
คุณภาพตาม
มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

สถานศึกษามี
ระบบการนิเทศ
ภายในเพ่ือ
พัฒนาการเรียน
การสอนของครู
ส่งผลต่อ
คุณภาพตาม
มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษาโดย
ความร่วมมือ
ของผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย 

สถานศึกษามี
ระบบการนิเทศ
ภายในเพ่ือ
พัฒนาการเรียน
การสอนของครู
ส่งผลต่อคุณภาพ
ตามมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษาโดย
ความรว่มมือของ
ผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายมีการน า
ข้อมูลมาใช้ใน
การปรับปรงุ 
พัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่องและเป็น
แบบอย่างได้ 

 



๗๗ 
 

ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

ก าลังพัฒนา ปานกลาง ด ี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

   ๖) สถานศึกษามี
การน าข้อมูลมาใช้
ในการพัฒนา 
บุคลากรและผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

สถานศึกษาไม่มี
การน าข้อมูลมา
ใช้ในการพัฒนา 
บุคลากรและผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

สถานศึกษามี
การน าข้อมูลมา
ใช้ในการพัฒนา 
บุคลากรและผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

สถานศึกษามี
การน าข้อมูลมา
ใช้ในการพัฒนา 
บุคลากรและผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ส่งผลต่อ
คุณภาพตาม
มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

สถานศึกษามี
การน าข้อมูลมา
ใช้ในการพัฒนา 
บุคลากรและผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ตามความ
เหมาะสมส่งผล
ต่อคุณภาพตาม
มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

สถานศึกษามี
การน าข้อมูลมา
ใช้ในการพัฒนา 
บุคลากรและผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
ตามความ
เหมาะสมส่งผล
ต่อคุณภาพตาม
มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษาและ
เป็นแบบอย่าง 

   ๗) ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายใน
สถานศึกษามีส่วน
ร่วมในการวางแผน 
ปรับปรุง และพัฒนา 
และร่วมรับผิดชอบ
ต่อผลการจัด
การศึกษา 

ผู้ที่เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายใน
สถานศึกษาไมมี่
ส่วนรว่มในการ
วางแผน 
ปรับปรุง และ
พัฒนา  

ผู้ที่เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายใน
สถานศึกษามี
ส่วนรว่มในการ
วางแผน 
ปรับปรุง และ
พัฒนา  

ผู้ที่เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายใน
สถานศึกษามี
ส่วนรว่มในการ
วางแผน 
ปรับปรุง และ
พัฒนา และรว่ม
รับผิดชอบต่อผล
การจัด
การศึกษา 

ผู้ที่เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายใน
สถานศึกษามี
ส่วนรว่มในการ
วางแผน 
ปรับปรุง และ
พัฒนา และรว่ม
รับผิดชอบต่อผล
การจัด
การศึกษาส่งผล
ต่อคุณภาพตาม
มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  

ผู้ที่เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายใน
สถานศึกษามี
ส่วนรว่มในการ
วางแผน 
ปรับปรุง และ
พัฒนา และรว่ม
รับผิดชอบต่อผล
การจัด
การศึกษาส่งผล
ต่อคุณภาพตาม
มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 

 

 



๗๘ 
 

 เกณฑ์การสรุประดับคุณภาพ ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 ก าลังพัฒนา หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น                                               

                     ของการประเมิน อยู่ในระดับ ก าลังพัฒนา 
 ปานกลาง หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 

                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ปานกลาง และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา 
 ด ี    หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ดี และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนาและปานกลาง 
 ดีเลิศ   หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ดีเลิศ และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา  ปานกลาง และดี 
 ยอดเยี่ยม  หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา ปานกลาง  ดี และดีเลิศ 
 
 ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  
              และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 

  ด้าน/ประเด็นการประเมิน 
ค่าเป้าหมาย 

(ระดับคุณภาพ) 
ผลการประเมิน 
(ระดับคุณภาพ) 

   ๑) สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร ที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย  

................. ................. 

    ๒) สถานศึกษาบริหารจัดการเก่ียวกับ กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย  

................. ................. 

สรุประดับระดับคุณภาพ .......................... 
 
แหล่งข้อมูล 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 



๗๙ 
 

  เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพ 
 

ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

ก าลังพัฒนา ปานกลาง ด ี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

   ๑) สถานศึกษา
บริหารจัดการ
เกี่ยวกับการพัฒนา
หลักสูตร ที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้าน เชื่อมโยงวิถี
ชีวิตจริง และ
ครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย  

สถานศึกษาไม่มี
การประเมิน
และพัฒนา
หลักสูตร  

สถานศึกษามี
การประเมิน
และพัฒนา
หลักสูตร 

สถานศึกษามี
การประเมิน
และพัฒนา
หลักสูตร ที่เน้น
คุณภาพผู้เรียน
รอบด้าน 
เชื่อมโยงวิถีชีวิต
จริง และ
ครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

สถานศึกษามี
การประเมิน
และพัฒนา
หลักสูตร ที่เน้น
คุณภาพผู้เรียน
รอบด้าน 
เชื่อมโยงวิถีชีวิต
จริง และ
ครอบคลุมทุก
กลุม่เป้าหมาย
อย่างต่อเนื่อง 

สถานศึกษามี
การประเมิน
และพัฒนา
หลักสูตร ที่เน้น
คุณภาพผู้เรียน
รอบด้าน 
เชื่อมโยงวิถีชีวิต
จริง และ
ครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย
อย่างต่อเนื่อง
และเป็น
แบบอย่าง 

    ๒) สถานศึกษา
บริหารจัดการ
เกี่ยวกับ กิจกรรม
เสริมหลักสูตรที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้าน เชื่อมโยงวิถี
ชีวิตจริง และ
ครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย  

สถานศึกษาไม่มี
การจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรที่
เน้นคุณภาพ
ผู้เรียน 

สถานศึกษามี
การจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรที่
เน้นคุณภาพ
ผู้เรียน 

สถานศึกษาไม่มี
การจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรที่
เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้าน 
เชื่อมโยงวิถีชีวิต
จริง และ
ครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

สถานศึกษาไม่มี
การจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรที่
เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้าน 
เชื่อมโยงวิถีชีวิต
จริง และ
ครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย
อย่างต่อเนื่อง 

สถานศึกษาไม่มี
การจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรที่
เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้าน 
เชื่อมโยงวิถีชีวิต
จริง และ
ครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย
อย่างต่อเนื่อง
และเป็น
แบบอย่าง 

 

 



๘๐ 
 

 เกณฑ์การสรุประดับคุณภาพ ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 ก าลังพัฒนา หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น                                               

                     ของการประเมิน อยู่ในระดับ ก าลังพัฒนา 
 ปานกลาง หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 

                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ปานกลาง และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา 
 ด ี    หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ดี และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนาและปานกลาง 
 ดีเลิศ   หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ดีเลิศ และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา  ปานกลาง และดี 
 ยอดเยี่ยม  หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา ปานกลาง  ดี และดีเลิศ 
 
 ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 

  ด้าน/ประเด็นการประเมิน 
ค่าเป้าหมาย 

(ระดับคุณภาพ) 
ผลการประเมิน 
(ระดับคุณภาพ) 

   ๑) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ใหม้ีความ
เชี่ยวชาญทางวชิาชีพ  

................. ................. 

   ๒) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีชุมชนการเรยีนรู้  
ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 

................. ................. 

สรุประดับระดับคุณภาพ .......................... 
 
แหล่งข้อมูล 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 



๘๑ 
 

  เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพ 
 

ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

ก าลังพัฒนา ปานกลาง ด ี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

   ๑) สถานศึกษา
ส่งเสริม สนับสนุน 
พัฒนาครู บุคลากร 
ให้มีความเชีย่วชาญ
ทางวิชาชีพ  

สถานศึกษาไม่มี
การส่งเสริม 
สนับสนุน 
พัฒนาครู 
บุคลากร ให้มี
ความเชีย่วชาญ
ทางวิชาชีพ 

สถานศึกษามี
การส่งเสริม 
สนับสนุน 
พัฒนาครู 
บุคลากร  

สถานศึกษามี
การส่งเสริม 
สนับสนุน 
พัฒนาครู 
บุคลากร ให้มี
ความเชีย่วชาญ
ทางวิชาชีพ 

สถานศึกษามี
การส่งเสริม 
สนับสนุน 
พัฒนาครู 
บุคลากร ให้มี
ความเชีย่วชาญ
ทางวิชาชีพตรง
ตามความ
ต้องการของครู 
และสถานศึกษา 
 

สถานศึกษามี
การส่งเสริม 
สนับสนุน 
พัฒนาครู 
บุคลากร ให้มี
ความเชีย่วชาญ
ทางวิชาชีพตรง
ตามความ
ต้องการของครู
และสถานศึกษา 
อย่างต่อเนื่อง 

   ๒) สถานศึกษา
ส่งเสริม สนับสนุน 
และจัดให้มีชุมชน
การเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ มาใช้ในการ
พัฒนางานและการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 

สถานศึกษาไม่มี
การจัดให้มี
ชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ  

สถานศึกษา
ส่งเสริม 
สนับสนุน และ
สถานศึกษาจัด
ให้มีชุมชนการ
เรียนรู้ทาง
วิชาชีพ  

สถานศึกษา
ส่งเสริม 
สนับสนุน และ
จัดให้มีชุมชน
การเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ มาใช้ใน
การพัฒนางาน
และการเรียนรู้
ของผู้เรียน 

สถานศึกษา
ส่งเสริม 
สนับสนุน และ
จัดให้มีชุมชน
การเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ มาใช้ใน
การพัฒนางาน
และการเรียนรู้
ของผู้เรียนอย่าง
ต่อเนื่อง 

สถานศึกษา
ส่งเสริม 
สนับสนุน และ
จัดให้มีชุมชน
การเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ มาใช้ใน
การพัฒนางาน
และการเรียนรู้
ของผู้เรียนอย่าง
ต่อเนื่องส่งผล
ต่อการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

 

 เกณฑ์การสรุประดับคุณภาพ ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 ก าลังพัฒนา หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น                                               

                     ของการประเมิน อยู่ในระดับ ก าลังพัฒนา 
 



๘๒ 
 

 ปานกลาง หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ปานกลาง และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา 
 ด ี    หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ดี และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนาและปานกลาง 
 ดีเลิศ   หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ดีเลิศ และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา  ปานกลาง และดี 
 ยอดเยี่ยม  หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา ปานกลาง  ดี และดีเลิศ 
 

 ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

 

  ด้าน/ประเด็นการประเมิน 
ค่าเป้าหมาย 

(ระดับคุณภาพ) 
ผลการประเมิน 
(ระดับคุณภาพ) 

   ๑) สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องเรียน ที่
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย 

................. ................. 

   ๒) สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายนอกห้องเรียน 
ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย 

................. ................. 

   ๓) สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้ และมีความปลอดภัย 

................. ................. 

สรุประดับระดับคุณภาพ .......................... 
 
แหล่งข้อมูล 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 



๘๓ 
 

  เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพ 
 

ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
ก าลังพัฒนา ปานกลาง ด ี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

   ๑) สถานศึกษา
จัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ
ภายในห้องเรียน ที่
เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้ และมีความ
ปลอดภัย 

สภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ
ภายใน
ห้องเรียนไม่เอ้ือ
ต่อการจัดการ
เรียนรู้  

สถานศึกษาจัด
สภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ
ภายใน
ห้องเรียน ที่มี
ความปลอดภัย 

สถานศึกษาจัด
สภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ
ภายใน
ห้องเรียน ที่มี
ความปลอดภัย
และเอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้  

สถานศึกษาจัด
สภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ
ภายใน
ห้องเรียน ที่มี
ความปลอดภัย
และเอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้
เป็นปัจจุบัน 

สถานศึกษาจัด
สภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ
ภายใน
ห้องเรียน ที่ที่มี
ความปลอดภัย
และเอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้
เป็นปัจจุบัน
อย่างต่อเนื่อง 

   ๒) สถานศึกษา
จัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ
ภายนอกห้องเรียน 
ที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้ และมีความ
ปลอดภัย 

สภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ
ภายนอก
ห้องเรียน ไม่
เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้  

สถานศึกษาจัด
สภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ
ภายนอก
ห้องเรียน ที่มี
ความปลอดภัย 

สถานศึกษาจัด
สภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ
ภายนอก
ห้องเรียน ที่มี
ความปลอดภัย
และเอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้ 

สถานศึกษาจัด
สภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ
ภายนอก
ห้องเรียน ที่มี
ความปลอดภัย
และเอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้
เป็นปัจจุบัน 

สถานศึกษาจัด
สภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ
ภายนอก
ห้องเรียน ที่มี
ความปลอดภัย
และเอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้
เป็นปัจจุบัน
อย่างต่อเนื่อง 

   ๓) สถานศึกษา
จัดสภาพแวดล้อม
ทางสังคม ทีเ่อ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้ 
และมีความ
ปลอดภัย 

สภาพแวดล้อม
ทางสังคม ไม่
เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้  

สภาพแวดล้อม
ทางสังคม ทีเ่อ้ือ
ต่อการจัดการ
เรียนรู้ 

สภาพแวดล้อม
ทางสังคม ทีเ่อ้ือ
ต่อการจัดการ
เรียนรู้และมี
ความปลอดภัย 

สภาพแวดล้อม
ทางสังคม ทีเ่อ้ือ
ต่อการจัดการ
เรียนรู้และมี
ความปลอดภัย
เป็นปัจจุบัน 

สภาพแวดล้อม
ทางสังคม ทีเ่อ้ือ
ต่อการจัดการ
เรียนรู้และมี
ความปลอดภัย
เป็นปัจจุบัน
อย่างต่อเนื่อง 

 



๘๔ 
 

 เกณฑ์การสรุประดับคุณภาพ ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อ 
                                                การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 ก าลังพัฒนา  หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น                                               

                     ของการประเมิน อยู่ในระดับ ก าลังพัฒนา 
 ปานกลาง     หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเดน็ของการประเมิน   
                               อยูใ่นระดับ ปานกลาง และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับก าลังพัฒนา 
 ดี    หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเดน็หนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็นของการประเมิน  
                               อยูใ่นระดับ ดี และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ ก าลังพัฒนาและปานกลาง 
 ดีเลิศ   หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็นของการประเมิน  
                 อยู่ในระดับ ดีเลิศ และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับก าลังพัฒนา  ปานกลาง และดี 
 ยอดเยี่ยม  หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเดน็หนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็นของการประเมิน      
              อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับก าลังพัฒนา ปานกลาง  ดี และดีเลิศ 
 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรยีนรู้ 

 

  ด้าน/ประเด็นการประเมิน 
ค่าเป้าหมาย 

(ระดับคุณภาพ) 
ผลการประเมิน 
(ระดับคุณภาพ) 

   ๑) สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับ
สภาพของสถานศึกษา 

................. ................. 

   ๒) สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
สภาพของสถานศึกษา 

................. ................. 

สรุประดับระดับคุณภาพ .......................... 
 
แหล่งข้อมูล 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 



๘๕ 
 

  เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพ 
 

ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
ก าลังพัฒนา ปานกลาง ด ี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

   ๑) สถานศึกษา
จัดระบบการจัดหา 
การพัฒนาและการ
บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือใช้
ในการบริหาร
จัดการที่เหมาะสม
กับสภาพของ
สถานศึกษา 

สถานศึกษาไม่มี
การจัดระบบ
การจัดหา การ
พัฒนาและการ
บริการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

สถานศึกษามี
การจัดระบบ
การจัดหา การ
พัฒนาและการ
บริการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

สถานศึกษามี
การจัดระบบ
การจัดหา การ
พัฒนาและการ
บริการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือ
ใช้ในการบริหาร
จัดการ 

สถานศึกษามี
การจัดระบบ
การจัดหา การ
พัฒนาและการ
บริการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือ
ใช้ในการบริหาร
จัดการที่
เหมาะสมกับ
สภาพของ
สถานศึกษา 

สถานศึกษามี
การจัดระบบ
การจัดหา การ
พัฒนาและการ
บริการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือ
ใช้ในการบริหาร
จัดการที่
เหมาะสมกับ
สภาพของ
สถานศึกษา  
ทันกับสภาพ
ปัจจุบัน 

   ๒) สถานศึกษา
จัดระบบการจัดหา 
การพัฒนาและการ
บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือใช้
ในการจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสม
กับสภาพของ
สถานศึกษา 

สถานศึกษาไม่มี
การจัดระบบ
การจัดหา การ
พัฒนาและการ
บริการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือ
ใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ที่ 

สถานศึกษามี
การจัดระบบ
การจัดหา 
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือ
ใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ที่ 

สถานศึกษามี
การจัดระบบ
การจัดหา การ
พัฒนาและการ
บริการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือ
ใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ที่ 

สถานศึกษามี
การจัดระบบ
การจัดหา การ
พัฒนาและการ
บริการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือ
ใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ที่
เหมาะสมกับ
สภาพของ
สถานศึกษา 

สถานศึกษามี
การจัดระบบ
การจัดหา การ
พัฒนาและการ
บริการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือ
ใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ที่
เหมาะสมกับ
สภาพของ
สถานศึกษา  
ทันกับสภาพ
ปัจจุบัน 

 



๘๖ 
 

 เกณฑ์การสรุประดับคุณภาพ ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ 
      และการจัดการเรียนรู้                                                 
 ก าลังพัฒนา หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น                                               

                     ของการประเมิน อยู่ในระดับ ก าลังพัฒนา 
 ปานกลาง หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 

                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ปานกลาง และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา 
 ด ี    หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ดี และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนาและปานกลาง 
 ดีเลิศ   หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ดีเลิศ และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา  ปานกลาง และดี 
 ยอดเยี่ยม  หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา ปานกลาง  ดี และดีเลิศ 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 
  ด้าน/ประเด็นการประเมิน ผลการประเมิน 

๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ทีส่ถานศึกษาก าหนดชัดเจน ................. 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ................. 
๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

................. 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ................. 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

................. 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

................. 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐานที่ ๒ ........................ 
 
 



๘๗ 
 

เกณฑ์การสรุประดับคุณภาพ มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ก าลังพัฒนา หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น                                               

                     ของการประเมิน อยู่ในระดับ ก าลังพัฒนา 
 ปานกลาง หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 

                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ปานกลาง และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา 
 ด ี    หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ดี และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนาและปานกลาง 
 ดีเลิศ   หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ดีเลิศ และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา  ปานกลาง และดี 
 ยอดเยี่ยม  หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา ปานกลาง  ดีและดีเลิศ  
 
จุดเด่น 
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๘๘ 
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ตอนที่ ๓ 
เครื่องมือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 



๘๙ 
 

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล 

ประเด็นการประเมิน 
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๑       
๒       
๓       
๔       
๕       

รวมปฏิบัติ (คน)      

รวมผู้ที่ปฏิบัติครบทุกประเด็นการประเมิน..................คน   คิดเป็นร้อยละ........................ 

 
 เกณฑ์การประเมิน 
           มีการปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ให้ใส่เครื่องหมาย  / 
           ไม่มีการปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ให้ใส่เครื่องหมาย × 
 แหล่งข้อมูล 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................  



๙๐ 
 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล 

ประเด็นการประเมิน 

รว
มป

ฏิบ
ัติ(

ปร
ะเด

็น)
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๑      
๒      
๓      
๔      
๕      

รวมปฏิบัติ (คน)     

รวมผู้ที่ปฏิบัติครบทุกประเด็นการประเมิน..................คน   คิดเป็นร้อยละ........................ 

 
 เกณฑ์การประเมิน 
           มีการปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ให้ใส่เครื่องหมาย  / 
           ไม่มีการปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ให้ใส่เครื่องหมาย × 
 แหล่งข้อมูล 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 

 



๙๑ 
 

๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
 

ที ่ ชื่อ-สกุล 

ประเด็นการประเมิน 

รว
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ฏิบ
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ะเด

็น)
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๑     
๒     
๓     
๔     
๕     

รวมปฏิบัติ (คน)    

รวมผู้ที่ปฏิบัติครบทุกประเด็นการประเมิน..................คน   คิดเป็นร้อยละ........................ 

 
 เกณฑ์การประเมิน 
           มีการปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ให้ใส่เครื่องหมาย  / 
           ไม่มีการปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ให้ใส่เครื่องหมาย × 
 แหล่งข้อมูล 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 

 
 
 
 



๙๒ 
 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ที ่ ชื่อ-สกุล 

ประเด็นการประเมิน 
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ฏิบ
ัติ(
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๑        
๒        
๓        
๔        
๕        

รวมปฏิบัติ (คน)       
รวมผู้ที่ปฏิบัติครบทุกประเด็นการประเมิน..................คน   คิดเป็นร้อยละ........................ 

 เกณฑ์การประเมิน 
           มีการปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ให้ใส่เครื่องหมาย  / 
           ไม่มีการปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ให้ใส่เครื่องหมาย × 



๙๓ 
 

 แหล่งข้อมูล 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................  

 
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ที ่ ชื่อ-สกุล 

ประเด็นการประเมิน 
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๑     
๒     
๓     
๔     
๕     

รวมปฏิบัติ (คน)    

รวมผู้ที่ปฏิบัติครบทุกประเด็นการประเมิน..................คน   คิดเป็นร้อยละ........................ 

 
 เกณฑ์การประเมิน 
           มีการปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ให้ใส่เครื่องหมาย  / 
           ไม่มีการปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ให้ใส่เครื่องหมาย × 
 
 แหล่งข้อมูล 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................



๙๔ 
 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 

 ประเด็นการประเมิน 
จ านวนครู
ทั้งหมด 

จ านวนครู 
ที่ปฏิบัติ 

ทุกประเด็น 
การประเมิน 

ร้อยละ 
ของครู 
ที่ปฏิบัติ 

ทุกประเด็น 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

.............. .............. .............. .............. 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 

.............. .............. .............. .............. 

๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก .............. .............. .............. .............. 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และ
น าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

.............. .............. .............. .............. 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

.............. .............. .............. .............. 

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ ๓ ............................. 

 
เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพ       
 ยอดเยี่ยม       หมายถึง   สามารถปฏิบัติได้ตามประเด็นพิจารณาร้อยละ  ๙๐  ขึ้นไป 
 ดีเลิศ            หมายถึง   สามารถปฏิบัติได้ตามประเด็นพิจารณาร้อยละ  ๗๐  - ๘๙ 
 ด ี              หมายถึง   สามารถปฏิบัติได้ตามประเด็นพิจารณาร้อยละ  ๖๐  - ๖๙ 
 ปานกลาง      หมายถึง   สามารถปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาร้อยละ    ๕๐  - ๕๙ 
 ก าลังพัฒนา   หมายถึง   ไม่สามารถปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาได้ ร้อยละ  ๕๐  ลงมา   
 
เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
 ก าลังพัฒนา     หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น                                               



๙๕ 
 

                                 ของการประเมิน อยู่ในระดับ ก าลังพัฒนา 
 ปานกลาง  หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                                ของการประเมิน อยู่ในระดับ ปานกลาง และไม่มีผลการประเมินใด 
                                อยูใ่นระดับก าลังพัฒนา 

  ด ี         หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ดี และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ 
                ก าลังพัฒนาและปานกลาง 
  ดีเลิศ       หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเดน็ 
               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ดีเลิศ และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ   
              ก าลังพัฒนา  ปานกลาง และดี 
  ยอดเยี่ยม     หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                                            ของการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ 
              ก าลังพัฒนา ปานกลาง  ดี และดีเลิศ 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน...................................... 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน .......................... 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ   .......................... 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   .......................... 

สรุประดับคุณภาพการศึกษาขัน้พื้นฐาน  .......................... 

 
เกณฑ์การระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ก าลังพัฒนา     หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น                                               

                                 ของการประเมิน อยู่ในระดับ ก าลังพัฒนา 
 ปานกลาง  หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                                ของการประเมิน อยู่ในระดับ ปานกลาง และไม่มีผลการประเมินใด 
                                อยูใ่นระดับก าลังพัฒนา 

  ด ี         หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ดี และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ 
                ก าลังพัฒนาและปานกลาง 



๙๖ 
 

  ดีเลิศ       หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเดน็ 
               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ดีเลิศ และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ   
              ก าลังพัฒนา  ปานกลาง และดี 
  ยอดเยี่ยม     หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                                            ของการประเมินอยู่ในระดบั ยอดเยี่ยม และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ 
              ก าลังพัฒนา ปานกลาง  ดี และดีเลิศ 
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๙๗ 
 

เอกสารประกอบการค้นคว้า 
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