
 

 

 
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  

(Self-Assessment Report : SAR)  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
 

ระดับปฐมวัย และระดับข้ันพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 
อ าเภอแม่จัน   จังหวัดเชียงราย 

 
 
 
        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 



 

 

การให้ความเห็นชอบ 
รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ของโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 
 

 ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านแมจ่ัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๔ เมื่อวันที่   ๑๘   เดือน  กุมภาพันธ์   พ.ศ. ๒๕๖๔  ได้พิจารณารายงานการ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสน
ประชานุสาสน์) แล้ว     
 
          เห็นชอบให้ดําเนินการนํารายงานส่งหน่วยงานต้นสังกัดและนําเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ 
 
 

       (ลงชื่อ)  .......................... .............................. 
               (นาวาตรีไพฑูรย์ บุญยิ่ง) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

คํานํา 
 
  เอกสาร “รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓”  ฉบับ
นี้ จัดทําขึ้นเพ่ือรายงานผล การจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) ในปีการศึกษา 
๒๕๖๓ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ ที่กําหนดให้สถานศึกษาจัดทํารายงานการประเมินตนเองประจําปี ส่งหน่วยงานต้น
สังกัด และเผยแพร่แก่สาธารณะชน 
 เนื้อหาสาระประกอบด้วย ส่วนที่ ๑ บทสรุปของผู้บริหาร แสดงรายละเอียดการสังเคราะห์ผลการ
ประเมินตนเองและนําเสนอข้อมูลโดยสังเขป ได้แก่ ผลการประเมินตนเองที่มีความกระชับ ชัดเจน ตรงตาม
ประเด็นสําคัญๆ และมีที่มาของหลักฐานชัดเจนในเชิงประเมิน สื่อให้เห็นอย่างชัดเจนถึงผลกระทบจากการ
ดําเนินงานของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพในด้านต่าง ๆ ตามมาตรฐานของสถานศึกษา ส่วนที่ ๒ 
รายละเอียดผลการปริเมินตนเองของสถานศึกษา แบ่งเป็น ๔ รายการ รายการที่ ๒.๑ เป็นการรายงานข้อมูล
พ้ืนฐานของโรงเรียน ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปรียบเทียบปีการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ รายการที่ ๒.๒ 
เป็นการรายงานผลตามมาตรฐานทั้ง ๓ ด้าน ซึ่งเป็นการแบ่งเป็นช่องตารางวิเคราะห์ ที่สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต ๓ กําหนดขึ้น รายการที่ ๒.๓ เป็นการสรุป ระดับคุณภาพ ๓ ด้านและ
คุณภาพของโรงเรียน รายการที่ ๒.๔ เป็นแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ซึ่งเป็น
แผน/โครงการในการพัฒนาโรงเรียนจะมีแผนงานโครงการ/กิจกรรมเพ่ือยกระดับให้ดีขึ้น 

โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) ขอขอบคุณคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  หวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่า เอกสารฉบับนี้จะเป็น ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ต่อไป  

      
โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

สารบัญ 
 
        เรื่อง          หน้า 

 
ส่วนที่ ๑ บทสรุปของผู้บริหาร          ๑ 
ส่วนที่ ๒  
 ๒.๑ ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา         ๓ 
 ๒.๒ ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานของสถานศึกษา     ๒๐ 
 ๒.๓ สรุป ระดับคุณภาพ ๓ มาตรฐาน       ๔๐  
 ๒.๔ แผนพัฒนาเพื่อความยั่งยืนหรือพัฒนาให้ดีขึ้นหนึ่งระดับ     ๔๓ 
ภาคผนวก



๑ 

 

ส่วนที่ ๑ 
บทสรุปของผู้บริหาร 

 
 สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย  ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพ

ของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
ผู้เรียน  โดยมีการจัดการเรียนรู้ ในรูปแบบปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกันเรียนรู้  และเน้นการอ่านออกของผู้เรียน
เป็นเรื่องที่สําคัญท่ีสุด โดยมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนอ่านออกและเขียนได้ ตั้งแต่ระดับชั้น ป.1 พัฒนาครูทุกคน
ให้มีความสามารถในการนําเทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการ
สอนมีแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา ครูมีการกําหนดและจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ วัด
และประเมินผลการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

นอกจากนี้ สถานศึกษาได้มีการดําเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิของผู้เรียน เพ่ือให้สังคมอยู่ได้อย่างมี
ความสุข มีการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัย ของผู้เรียน โรงเรียนมีการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ที่ระบุไว้ 8 ประการ โดยมี
โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้  โครงการค่ายคุณธรรม  การแต่งกายชุดพ้ืนเมืองทุกสัปดาห์ในวันศุกร์ ชุมนุม
ดนตรี,การบันทึกความดี, และกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ   โรงเรียนจัดโครงการส่งเสริมรักการอ่าน 
กิจกรรมห้องสมุดน่าอ่านและให้นักเรียนบันทึกรักการอ่านจากเรื่องที่ตนเองได้อ่านหรือศึกษา โรงเรียนจัด
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้เพ่ือให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากสิ่งที่ได้พบเห็น และมีคอมพิวเตอร์ให้
นักเรียนได้สืบค้นข้อมูลเรื่อง ๆ และได้ประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนอย่างเป็นระบบ 

 โรงเรียนส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหา
ได้อย่างมีสติสมเหตุผลโดยจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมพัฒนาทักษะการคิดได้แก่ กิจกรรมการเปรียบเทียบ 
จัดลําดับ การเล่าเรื่อง และการสร้างแผนผังความคิด ส่งเสริมให้ครูจัดการ เรียนรู้เพ่ือฝึกทักษะการคิดทุก
รายวิชารวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้โดยทําโครงงานในรายวิชาต่าง ๆ เช่น โครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงาน
คณิตศาสตร์ และโครงงานวิชาการงานพ้ืนฐานอาชีพ ครูการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา  การสอน
แบบโครงงาน  สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้นักเรียนวิเคราะห์ข่าวสถานการณ์ต่าง ๆ หน้าชั้น  จัดกิจกรรมการ
สอนที่สอดแทรกกระบวนการคิดวิเคราะห์แบบ Mind map  โรงเรียนตระหนักและเห็นความสําคัญในการ
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จําเป็นตาม หลักสูตรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และได้จัดทําโครงการพัฒนา
คุณภาพวิชาการ โครงการรักการอ่านเฉลิมพระเกียรติ ส่งเสริมกิจกรรมแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ 

ในด้าน ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนได้เหมาะสม
ตามระดับชั้น ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเหมาะสม ผู้เรียน มี
ความสามารถในด้านการคิดคํานวณเหมาะสมตามระดับชั้นในระดับดี ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม ผู้เรียนมีความสามารถในการ



๒ 

 

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี 
พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น หรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย 

ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม     
จิตสังคมและจิตสํานึกตามที่สถานศึกษากําหนดปรากฏชัดเจน โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของ
สังคม  มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม   มีความภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่นในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจําวัน  
ยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษยส์ัมพันธ์ดี   ผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง  
รักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก  ไม่เพิกเฉย
ต่อการกระทําสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว ชุมชนและสังคม 
 ในสถานการณ์โควิด-19 ระบาด เราควรเปลี่ยนให้ทุก ๆที่กลายเป็นโรงเรียน เพราะการเรียนรู้ยังต้อง
ดําเนินอยู่แม้นักเรียนไม่สามารถไปโรงเรียนตามปกติ  ในหลายประเทศที่ประกาศมาตรการปิดโรงเรียน รัฐบาล
มักจะออกมาตรการด้านการเรียนรู้มารองรับ ด้วยการเรียนทางไกลรูปแบบต่าง ๆ โดยพิจารณาจาก เงื่อนไข        
ค ว า ม พ ร้ อ ม ด้ า น อุ ป ก ร ณ์ ค ว า ม พ ร้ อ ม ข อ ง พ่ อ แ ม่ แ ล ะ ค ว า ม พ ร้ อ ม ต า ม ช่ ว ง วั ย ข อ ง เ ด็ ก 
          โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) จึงได้มีการแก้ปัญหาในครั้งนี้โดยใช้วิธีการหลากหลายวิธี
เพ่ือให้เข้าถึงผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชนในการสํารวจข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือใหเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน ยัง
ได้มีการจัดเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยกับนักเรียนและให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์โควิด-19 เช่น การเว้นระยะห่างทั่งในห้องเรียนและน้องห้องเรียน การจัดห้องเรียนให้มีความ
ปลอดภัย การสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และยังมีการสร้างอ่างล้างมือให้เพียงพอกับจํานวนนักเรียน 
รวมไปถึงการเตรียมอุปกรณ์ทีใช้ในการคัดกรองผู้เรียนเบื้องต้น ไม่ว่าจะเป็น เครื่องวัดอุณหภูมิ เจลล้างมือ เป็น
ต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 

 

ส่วนที่ ๒ 
๒.๑ ข้อมูลทั่วไป 

 
๑.  ข้อมูลทั่วไป 

๑.๑ ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์  ตั้งอยู่เลขท่ี ๘๖ หมู่ที่ ๒  ตําบล แม่จัน 
อําเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย  รหัสไปรษณีย์ ๕๗๑๑๐ โทรศัพท์ ๐๕๓-๗๗๒๒๙๗ E-Mail  
Banmaechan86school@gmail.com                               

๑.๒ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
๑.๓ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓ 
๑.๔ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่  ๑  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
๑.๕ เขตพ้ืนที่บริการการศึกษา  
        โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) รับผิดชอบจัดการศึกษาในพ้ืนที่เขตบริการ ดังนี้ 

บ้านเด่นป่าสัก บ้านร้อง บ้านแม่จัน บ้านแม่จันตลาด บ้านห้วยเวียงหวาย บ้านปงตอง บ้านเหมืองฮ่อ บ้านศาลา 
บ้านปงอ้อ และบ้านสันมงคล ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย 
 
๒. ข้อมูลผู้บริหาร 
     ๒.๑ ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

ชื่อ-สกุล   นายสว่าง  มโนใจ    วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท  สาขา บริหารการศึกษา   
ดํารงตําแหน่งในโรงเรียนนี้ตั้งแต่  ตั้งแต่วันที่  ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ.  ๒๕๔๘ จนถึงปัจจุบัน 
    ๒.๒ รองผู้อํานวยการสถานศึกษา (ถ้ามี) 

๒.๒.๑ นางสุรีพร มงคลดี วุฒกิารศึกษาสูงสุด ปริญญาโท  สาขา การบริหารการศึกษา   
๒.๒.๒ นายวชิรปิลัณญ์  พงษ์มณี วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขา การบริการการศึกษา 

 
๓. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 

๓.๑ ผลการทดสอบ RT  ร้อยละ ย้อนหลัง ๓ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ ) 
 ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

การอ่านออกเสียง ๗๗.๗๑ ๗๓.๒๘ ๗๗.๓๖ 

การอ่านรู้เรื่อง ๗๗.๘๓ ๘๐.๒๑ ๗๙.๔๔ 
รวม ๒ ด้าน ๗๗.๔๒ ๗๖.๗๔ ๗๘.๔๐ 

 
 
 

mailto:Banmaechan86school@gmail.com


๔ 

 

   ๓.๒ ผลการทดสอบวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ย้อนหลัง ๓ ปี 
        ของปีการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓  (ผลเดือนพฤศจิกายน) ร้อยละของผู้เรียนที่ได้ระดับดีขึ้นไป 

ระดับชั้นเรียน 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

การอ่าน การเขียน การอ่าน การเขียน การอ่าน การเขียน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ๙๓.๐๖ ๑๐๐.๐๐ ๙๔.๘๖ ๙๖.๕๗ ๙๙.๔๒ ๙๙.๔๒ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ๖๘.๑๐ ๗๒.๓๙ ๘๙.๔๐ ๗๙.๔๗ ๙๑.๙๕ ๗๒.๔๑ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ๕๙.๑๘ ๘๕..๐๓ ๖๔.๔๑ ๙๗.๗๔ ๙๑.๘๙ ๘๒.๔๔ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ๓๘.๔๖ ๖๒.๘๒ ๕๖.๙๔ ๙๓.๗๕ ๙๓.๒๒ ๙๓.๗๗ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ๑๕.๗๓ ๙๐.๕๔ ๓๗.๒๗ ๘๘.๘๒ ๘๕.๘๑ ๘๙.๘๔ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ๒๕.๓๒ ๗๙.๑๑ ๕๓.๙๘ ๘๓.๕๒ ๘๙.๕๑ ๘๔.๙๕ 

๓.๓ ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT)  ปีการศึกษา ๒๕๖๑-
๒๕๖๓   

รายวิชา ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
ความสามารถด้านภาษา /ความสามารถทางด้านภาษาไทย ๔๙.๕๖ ๓๗.๙๔ ๔๑.๘๘ 

ความสามารถด้านคํานวณ/ความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ ๔๓.๕๑ ๓๕.๙๒ ๓๑.๐๓ 

ความสามารถด้านเหตุผล ๔๒.๙๖ - - 
รวมความสามารถทั้ง ๒ ด้าน - ๓๖.๙๓ ๓๖.๔๕ 

๓.๔ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  
         ๓.๔.๑ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

รายวิชา ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

วิชาภาษาไทย ๕๗.๔๑ ๔๙.๐๙ ๕๖.๒๗ 
วิชาคณิตศาสตร์ ๓๘.๘๐ ๓๒.๕๖ ๓๑.๓๙ 

วิชาวิทยาศาสตร์ ๔๒.๖๔ ๓๕.๗๙ ๓๙.๒๕ 

วิชาภาษาอังกฤษ ๔๒.๔๔ ๓๖.๑๙ ๕๒.๒๗ 

๓.๔.๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

รายวิชา ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

วิชาภาษาไทย ๔๗.๙๒ ๕๐.๘๘ ๕๐.๙๒ 
วิชาภาษาอังกฤษ ๒๕.๙๔ ๒๑.๖๖ ๓๑.๓๔ 

วิชาคณิตศาสตร์ ๒๕.๓๑ - ๒๓.๔๔ 
วิชาวิทยาศาสตร์ ๓๔.๐๖ - ๒๘.๑๒ 



๕ 

 

๔.  ข้อมูลนักเรียน  (ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)  

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม เด็กพิเศษ เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

ระดับชั้นอนุบาล       

อนุบาล ๑ ๑ ๑๙ ๘ ๒๗ - ๒๗ 

อนุบาล ๒ ๒ ๑๘ ๒๖ ๔๔ - ๒๒ 
อนุบาล ๓ ๓ ๓๖ ๓๐ ๖๖ - ๒๒ 

รวม ๖ ๗๓ ๖๔ ๑๓๗ - ๒๓ 

ระดับชั้นประถมศึกษา       
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๕ ๙๔ ๗๗ ๑๗๑ - ๓๔ 

ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๕ ๘๓ ๙๒ ๑๗๕ - ๓๕ 

ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๕ ๘๒ ๖๖ ๑๔๘ - ๓๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๕ ๙๑ ๘๗ ๑๗๘ - ๓๖ 

ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๕ ๗๓ ๗๕ ๑๔๘ - ๓๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๕ ๘๙ ๗๓ ๑๖๒ - ๓๒ 

รวม ๓๐ ๕๑๒ ๔๗๐ ๙๘๒ - ๓๓ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษา       
มัธยมศึกษาปีที ่๑ ๔ ๗๔ ๕๐ ๑๒๔ - ๓๑ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๔ ๘๐ ๕๑ ๑๓๑ - ๓๓ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๔ ๕๙ ๕๘ ๑๑๗ - ๒๙ 
รวม ๑๒ ๒๑๓ ๑๕๙ ๓๗๒ - ๓๑ 

รวมทั้งสิ้น ๔๘ ๗๙๘ ๖๙๓ ๑,๔๙๑ - ๓๑ 



๖ 

 

๔.  ข้อมูลครูและบุคลากร (ปีการศึกษา ๒๕๖๓) 
           ข้าราชการ 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล 
อายุ 
(ปี) 

อายุราชการ 
(ปี) 

ต าแหน่ง /
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 
จ านวนครั้ง/

ชั่วโมงที่รับการ
พัฒนา/ปี 

จ านวนชั่วโมง  
PLC 

๑ นายสว่าง    มโนใจ                               ๖๐ ๓๘ ชํานาญการ
พิเศษ 

ปริญญาโท บริหารการศึกษา ผู้อํานวยการ
โรงเรียน 

- - 

๒ นางสุรีพร   มงคลดี ๔๑ ๑๙ ชํานาญการ
พิเศษ 

ปริญญาโท การบริหารการศึกษา รองผู้อํานวยการ
โรงเรียน 

- - 

๓ นายวชิรปิลัณญ์ พงษ์มณี ๔๑ ๙ ปี ๔ เดือน ชํานาญการ ปริญญาโท การบริหารการศึกษา รองผู้อํานวยการ
โรงเรียน 

- - 

๔ นางสิริภัทร   แสงบุญ ๔๖ 
 

๙ ปี ๑๐ 
เดือน 

ชํานาญการ
พิเศษ 

ปริญญาโท การบริหารการศึกษา อนุบาล ๑ ๕๐ ชั่วโมง/ปี      
๒ ครั้ง 

๕๐ ชั่วโมง 

๕ นางเยาวเรศ   ปิยะสันติ์ ๕๒ ๒๙ ชํานาญการ
พิเศษ 

ปริญญาตรี การศึกษาปฐมวัย อนุบาล ๒ ๒๔ ชั่วโมง ๕๐ ชั่วโมง 

๖ นางสาวศศิธร โปลาหา 
 

๔๕ ๕ ปี ๕ เดือน คร ู ปริญญาโท การบริหารการศึกษา อนุบาล ๓/๑ ๕๐ ชั่วโมง - 

๗ 
 

นางสาวเบญจวรรณ์  สุวรรณ์ ๖๐ ๒๙ ชํานาญการ
พิเศษ 

ปริญญาตรี อนุบาลศึกษา อนุบาล ๓/๒ ๕๐ ชั่วโมง ๕๐ ชั่วโมง 

๘ นางสาววิกาญดา   รังสรรค์ ๒๗ ๑๐ ชํานาญการ
พิเศษ 

ปริญญาโท อนุบาลศึกษา อนุบาล ๓/๓ ๕๐ ชั่วโมง ๕๐ ชั่วโมง 



๗ 

 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล 
อายุ 
(ปี) 

อายุราชการ 
(ปี) 

ต าแหน่ง /
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 
จ านวนครั้ง/

ชั่วโมงที่รับการ
พัฒนา/ปี 

จ านวนชั่วโมง  
PLC 

๙ 
 

นางผกาภรณ์  หนุนนาค 
 
 

๕๘ ๓๘ ชํานาญการ
พิเศษ 

ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์บัณฑิต
ประถมศึกษา 

ป.๑/๑ ๒๔ ชั่วโมง ๕๐ ชั่วโมง 

๑๐ 
นางรัตนา แก้วตั้ง 
 

๔๓ ๑๑ 
ชํานาญการ

พิเศษ 
 

ปริญญาโท บริหารการศึกษา ป.๑/๔ ๒๐ ๑๐ 

๑๑ 
 
 

นางอรุณี  จันต๊ะนารี ๔๘ ๘ คร ู ปริญญาตรี ประถมศึกษา ป.๑ ๒๐ ครั้ง/ ๘๓ 
ชั่วโมง 

๕๐ 

๑๒ 
 

นางวิมาลา   มโนใจ 
 
 

๖๐ ๓๖ ชํานาญการ
พิเศษ 

ปริญญาตรี ประวัติศาสตร์ ป.๑ - ๕๐ 

๑๓ นางแสงจันทร์  ศรีสุทธา 
 

๔๑ ๘ ชํานาญการ คบ. หลักสูตรและการสอน ป.๒ ๒ ครั้ง/ ๒๔ 
ชั่วโมง 

๕๐ 

๑๔ นางวัลยา  แสงพันธ์ 
 

๔๖ ๑๗ ชํานาญการ
พิเศษ 

ศศ.บ อังกฤษธุรกิจ ภาษาอังกฤษ   ป.๒ ๒ ครั้ง ๕๐ 

๑๕ นางปาริฉัตร   หวายคํา 
 

๕๐ ๓ คร ู คบ. ประถมศึกษา ป.๒ ๓ ครั้ง/ ๓๘ 
ชั่วโมง 

๕๐ 



๘ 

 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล 
อายุ 
(ปี) 

อายุราชการ 
(ปี) 

ต าแหน่ง /
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 
จ านวนครั้ง/

ชั่วโมงที่รับการ
พัฒนา/ปี 

จ านวนชั่วโมง  
PLC 

๑๖ นางวิมลรัตน์ เครือประดิษฐ์ 
 

๕๒ ๒๙ ชํานาญการ
พิเศษ 

ปริญญาตรี ประถมศึกษา ป.๒ ๒ ครั้ง /๑๒ 
ชั่วโมง 

๕๐ 

๑๗ นางอรอนงค์   ศิริปัญญา 
 

๖๐ ๓๙ ชํานาญการ
พิเศษ 

คบ. เกษตรศาสตร์ ป.๒ ๑ ครั้ง/๒๐ 
ชั่วโมง 

๕๐ 

๑๘ นางสาวนภาลัย อินราษฎร 
 

๓๖ ๗ คร ู คบ. ภาษาไทย ป.๓ ๖ ครั้ง/๔๘ 
ชั่วโมง 

- 

๑๙  นางสาวภาริญ พิชญ์ภัทรกุล 
 

๔๕ ๑๒ ชํานาญการ
พิเศษ 

ศษ.ม บริหารการศึกษา ป.๓ ๖ ครั้ง/๑๒ 
ชั่วโมง 

 

๒๐ นางรัญชนา มณีรัตน์ 
 

๔๗ ๘ ชํานาญการ ศษ.ม. บริการการศึกษา ป.๓ ๔ ครั้ง/๔๐ 
ชั่วโมง 

๖๔ 

๒๑ นายโต้ง หน่อแก้ว 
 

๓๖ ๑๐ เดือน ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อุตสาหกรรม 

ป.๑-๓ - ๕๐ 

๒๒ นางสาวศิริมาศ ขัตตี 
 

๒๗ ๑๐ เดือน ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ศึกษา 
(เคมี) 

วิทยาศาสตร์ ๑ ครั้ง/๑๒ 
ชั่วโมง 

๕๐ 

๒๓ นางชุตินนันท์   มีมุข 
 

๕๐ ๒๗ ชํานาญการ
พิเศษ 

ศษ.ม. วิจัยและสถิติทางการ
ศึกษา 

สังคมศึกษา     ป.
๒-๓ 

๑ ครั้ง/๑๒ 
ชั่วโมง 

๕๐ 

๒๔ นางอาภรณ์  มหาวงค์นันท์ 
 

๖๐ ๓๙ ชํานาญการ
พิเศษ 

คบ. การแนะแนว คณิตศาสตร์ 
ภาษาไทย ป.๓/๔ 

๒๒ ชั่วโมง - 



๙ 

 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล 
อายุ 
(ปี) 

อายุราชการ 
(ปี) 

ต าแหน่ง /
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 
จ านวนครั้ง/

ชั่วโมงที่รับการ
พัฒนา/ปี 

จ านวนชั่วโมง  
PLC 

๒๕ นางผกาวรรณ พรมมา 
 
 

๓๔ ๔ ปี ๑ เดือน คร ู คบ. ภาษาอังกษ ภาษาอังกฤษ    ป.
๒-๓ 

๕ ครั้ง /๕๐ 
ชั่วโมง 

๕๐ 

๒๖ นางณัฐกฤตา แสงวิลัย 
 
 

๔๕ ๒ คศ.๑ ปริญญาตรี ไทยคดีศึกษา ภาษาไทย        ป.
๔-๖ 

๒๐ ๕๐ 

๒๗ นางสาวปราชญา  ธรรมจักร 
 
 

๓๕ ๙ ปี ๑๐ 
เดือน 

ชํานาญการ
พิเศษ 

คบ. การบริหารการศึกษา ป.๓-๔ ๒๐ ๕๐ 

๒๘ นางสาวกันต์ฤทัย จักรสาน 
 
 

๔๒ ๑๖ ปี ๓
เดือน 

ชํานาญการ
พิเศษ 

คบ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์     ป.๔ ๒๐ ๕๐ 

๒๙ นางสาวอรวรรณ แซ่หมื่น 
 
 

๒๔ ๑ เดือน ครูผู้ช่วย คบ. การสอนภาษาจีน - - - 

๓๐ นางสาวสุพรรณ์ ทาแกง 
 
 

๓๗ ๑๑ปี ๖ 
เดือน 

คร ู คบ. ภาษาไทย ป.๓ ๕ ครั้ง/๕๐ 
ชั่วโมง 

๕๐ 



๑๐ 

 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล 
อายุ 
(ปี) 

อายุราชการ 
(ปี) 

ต าแหน่ง /
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 
จ านวนครั้ง/

ชั่วโมงที่รับการ
พัฒนา/ปี 

จ านวนชั่วโมง  
PLC 

๓๑ นางนิชนัทน์ หวังเจริญ 
 
 

๕๓ ๒๓ ชํานาญการ คบ. พลศึกษา สุขศึกษา        ป.๓-
๔ 

๑ ครั้ง/ ๑๒ 
ชั่วโมง 

๕๐ 

๓๒ นางวัชราภรณ์ บุญมาเกี๋ยง 
 

๒๘ ๔ คร ู คบ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์    ป.๔ ๑ ครั้ง/๖ ชั่วโมง ๕๐ 

๓๓ นายจุลจํานงค์  ศิริกุล 
 

๔๓ ๑๐ ชํานาญการ ศษ.บ การศึกษา ป.๒ ๑ ครั้ง/๒๔ 
ชั่วโมง 

๕๐ 

๓๔ นางชัญชนา ทุนอินทร์ 
 

๔๖ ๑๓  ชํานาญการ
พิเศษ 

คบ. วิจัยและประเมินผล
การศึกษา 

ภาษาอังกฤษ    ป.๕ ๔ ครั้ง/๒๔ 
ชั่วโมง 

๕๐ 

๓๕ นายสามารถ หลักฐาน 
 

๒๖ ๑ ครูผู้ช่วย กศบ. คอมพิวเตอร์ วิทยาการคํานวณ ป.
๔-๖ 

๔ ครั้ง/๔๓ 
ชั่วโมง 

๕๐ 

๓๖ นางเตรียมใจ ศรีคํามา 
 

๕๘ ๓๘ ชํานาญการ
พิเศษ 

คบ. วิจัยและประเมินผล
การศึกษา 

คณิตศาสตร์     ป.๕ ๒ ครั้ง/๑๒ 
ชั่วโมง 

๕๐ 

๓๗ นางวรรณลักษณ์ สันติภาพวิ
วัฒนา 

๕๔ ๓๔ ชํานาญการ
พิเศษ 

คบ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์    ป.๒ ๒ ครั้ง/๑๒ 
ชั่วโมง 

๕๐ 

๓๘ นางพันณี  วงศ์เจริญสถิตย์ 
 

๖๐ ๓๕ ชํานาญการ
พิเศษ 

คบ. ภาษาไทย ภาษาไทย       ป.๕ ๒ ครั้ง/๑๒ 
ชั่วโมง 

๕๐ 

๓๙ นางสาววิจิตรา  ปัญญาทอง ๒๙ ๑๐ เดือน ครูผู้ช่วย ศษ.บ ศิลปศึกษา ศิลปะ ๙ ครั้ง/๒๖ ๕๐ 



๑๑ 

 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล 
อายุ 
(ปี) 

อายุราชการ 
(ปี) 

ต าแหน่ง /
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 
จ านวนครั้ง/

ชั่วโมงที่รับการ
พัฒนา/ปี 

จ านวนชั่วโมง  
PLC 

 ชั่วโมง 
๔๐ นางสาวทิพวรรณ์  ปัญญางาม 

 
๓๗ ๑๐ ชํานาญการ คบ. ภาษาไทย ภาษาไทย       ป.๔ ๑ ครั้ง/๑๒ 

ชั่วโมง 
๕๐ 

๔๑ นางศุจินันท์ ปาระมี 
 

๓๙ ๑๖ ชํานาญการ คบ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์    ป.๔-
๖ 

๒ ครั้ง/๓๒ 
ชั่วโมง 

๕๐ 

๔๒ นางสาวกระแสสินธ์  สิงห์แก้ว 
 

๔๖ ๑๒ ชํานาญการ
พิเศษ 

คบ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์    ป.๖ ๖ ครั้ง/๕๙ 
ชั่วโมง 

๕๐ 

๔๓ นายกฤษฏิ์ดนัย  กันทาเหล็ก 
 

๓๙ ๒ คร ู วทบ. วิทยาศาสตร์การกีฬา สุขศึกษาพลศึกษา 
ป.๕-๖ 

๑ ครั้ง/๑๒ 
ชั่วโมง 

๕๐ 

๔๔ นางธนัชพร  สุดห้าว 
 

๕๙ ๓๔ ชํานาญการ
พิเศษ 

คบ. ภาษาไทย ภาษาไทย       ป.๖ - ๕๐ 

๔๕ นางสาวนภาวรรณ กันทะตา 
 

๓๔ ๙ คศ.๒ ปริญญาโท ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ   ป.๖ ๒๘ ๕๐ 

๔๖ นางนงนุช อุดมศักดิ์ 
 

๕๙ ๓๗ ชํานาญการ
พิเศษ 

คบ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์    ป.๖ - ๕๐ 

๔๗ นางสาวดวงพร มิตรยอง 
 
 

๓๓ ๖ ชํานาญการ คบ. ภาษาจีน ภาษาจีน        ป.๔-
๖ 

๑๕ ๕๐ 



๑๒ 

 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล 
อายุ 
(ปี) 

อายุราชการ 
(ปี) 

ต าแหน่ง /
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 
จ านวนครั้ง/

ชั่วโมงที่รับการ
พัฒนา/ปี 

จ านวนชั่วโมง  
PLC 

๔๘ นางธิดารัตน์ เขื่อนแปด 
 

๔๖ ๙ ชํานาญการ วทบ. วิทยาศาสตร์และ
สิ่งแวดล้อม 

วิทยาศาสตร์    ป.
๔-๖ 

๗ ครั้ง/๖๑ 
ชั่วโมง 

๕๔ 

๔๙ นางสาวชลินรัตน์ สิทธิเจริญ 
 

๒๘ ๒ ครูผู้ช่วย คบ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา - ๕๐ 

๕๐ นางนุชรี กันทะเนตร 
 

๓๙ ๑๐ ชํานาญการ ปริญญาโท บริหารการศึกษา ภาษาอังกฤษ   ม.๑-
๓ 

๒ ครั้ง/๓๐ 
ชั่วโมง 

๕๖ 

๕๑ นางพรรณนา อวัยวานนท์ 
 

๖๐ ๔๐ ชํานาญการ
พิเศษ 

กศบ. การแนะแนว แนะแนว ม.๑-๓ ๒๐ ๕๐ 

๕๒ นางสาวรุ่งกาญจน์  อารีย์ 
 

๔๗ ๘ ชํานาญการ คบ. ภาษาไทย ภาษาไทย ม.๒ ๒ ครั้ง/๔๒ 
ชั่วโมง 

๕๐ 

๕๓ นายธีรศักดิ์ สุต๊ะ 
 

๒๙ ๔ คร ู คบ. พลศึกษา สุขศึกษา ม.๒-๓ ๑ ครั้ง/๒๐ 
ชั่วโมง 

๕๐ 

๕๔ นายนราวิชญ์ คําแปง 
 

๓๒ ๔ คร ู คบ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา ๑ ครั้ง/๒๐ 
ชั่วโมง 

๕๐ 

๕๕ ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์ ศรีทอง 
 

๔๐ ๑๐ ชํานาญการ ปริญญาโท การบริหารการศึกษา ม.๑-๓ ๕๐ ๕๐ 

๕๖ นางสาวอารยา น้อยหมอ 
 

๒๖ ๒ คร ู ปริญญาตรี เคมี วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ม.๑ 

๓๐ ๕๐ 



๑๓ 

 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล 
อายุ 
(ปี) 

อายุราชการ 
(ปี) 

ต าแหน่ง /
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 
จ านวนครั้ง/

ชั่วโมงที่รับการ
พัฒนา/ปี 

จ านวนชั่วโมง  
PLC 

๕๗ นางสาวปัทมา ทองจําปา 
 

๒๖ ๔ ปี ๖ เดือน คร ู ศล.บ. ศิลปะภาพพิมพ์ 
ทัศนศิลป์ 

ทัศนศิลป์       ม.๑-
๓ 

๘ ครั้ง/๖๓ 
ชั่วโมง 

๕๐ 

๕๘ นางศิริรัตน์ พรานกวาง 
 

๓๐ ๔ คร ู ปริญญาโท การบริหารการศึกษา คณิตศาสตร์    ม.๒ ๙ ครั้ง/๘๒ 
ชั่วโมง 

๕๐ 

๕๙ นายเรวัฒน์ ไชยบาล 
 

๓๖ ๔ คร ู ปริญญาตรี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อุตสาหกรรม 

วิทยาการคํานวณ ม.
๑-๓ 

๕๐ ๕๐ 

๖๐ นางสาวธิดารัตน์ คําแดง 
 

๒๘ ๓ ปี ๖ เดือน คร ู ปริญญาตรี อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยีศึกษา 

ม.๑-๓ ๖ ครั้ง/๙๗ 
ชั่วโมง 

๕๐ 

๖๑ นางชฎาพร ปันกิจ 
 

๔๔ ๑๙ ปี ๓ 
เดือน 

ชํานาญการ
พิเศษ 

ศษ.บ  คณิตศาสตร์ศึกษา ม.๓ ๑๑ ครั้ง/๑๓๕ 
ชั่วโมง 

๖๑ 

๖๒ นายประจวบ แสงศรีจันทร์ 
 

๓๒ ๕ คร ู ปริญญาโท การบริหารการศึกษา วิทยาศาสตร์ ม.๓ ๕๐ ๕๐ 

๖๓ นางศิรินภา มาละ 
 

๔๓ ๑๑ ชํานาญการ ปริญญาโท การบริหารการศึกษา ม.๑-๓ ๕๐ ๕๐ 

๖๔ นางสาวจิราภรณ์ พรมรัตน์ 
 

๓๔ ๘ คร ู ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต ม.๑-๓ ๒ ครั้ง/๒๙ 
ชั่วโมง 

๕๐ 

๖๕ นางสุภารัตน์ โพธิ์ชอุ่ม 
 

๔๑ ๔  คร ู ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ ม.๑-๓ ๕๐ ๕๐ 



๑๔ 

 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล 
อายุ 
(ปี) 

อายุราชการ 
(ปี) 

ต าแหน่ง /
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 
จ านวนครั้ง/

ชั่วโมงที่รับการ
พัฒนา/ปี 

จ านวนชั่วโมง  
PLC 

๖๖ นางสาวพัชรินท์ จักแก้ว 
 

๒๘ ๔ คศ.๑ ปริญญาตรี ภาษาไทย ภาษาไทย       ม.๓ ๓๒ ๕๐ 

๖๗ นางอัจฉรา จีรัตน์ 
 

๕๐ ๑๒ ชํานาญการ คบ. ภาษาไทย ภาษาไทย       ม.๑-
๒ 

๒ ครั้ง/๓๒ 
ชั่วโมง 

๖๐ 

 
          พนักงานราชการ 

ที ่ ชื่อ-ชื่อสกุล 
อายุ 
(ปี) 

อายุ 
ราชการ 

(ปี) 

ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 
จ านวนชั่วโมงที่
รับการพัฒนา 

จ านวน
ชั่วโมง PLC 

๑ นางสาวกรรณิกา  อารีย์ 
 

๔๖ ๑๖ - ศศ.บ. นิเทศศาสตรืบัณฑิต ป.๑ ๓๐ ๕๐ 

 
          ครูอัตราจ้าง 

ที ่ ชื่อ-ชื่อสกุล 
อายุ 
(ปี) 

อายุ 
การท างาน 

(ปี) 

ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 
จ านวนชั่วโมงที่
รับการพัฒนา 

จ านวน
ชั่วโมง PLC 

๑ นางสาวกานต์  สมทง ๓๘ 
 

๒๐ - ปริญญาตรี การศึกษาปฐมวัย อนุบาล - - 



๑๕ 

 

ที ่ ชื่อ-ชื่อสกุล 
อายุ 
(ปี) 

อายุ 
การท างาน 

(ปี) 

ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 
จ านวนชั่วโมงที่
รับการพัฒนา 

จ านวน
ชั่วโมง PLC 

๒ นางสาวพัชรี  แก้วเทศ ๓๖ 
 

๑๒ - ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป การงานอาชีพ   ป.
๒-๓ 

- - 

๓ นางสาวเสาวลักษณ์ น้อยบุญ
ตัน 

๒๖ ๔ - ปริญญาตรี ภาษาไทย ป.๓ - - 

๔ นางสาวปวีณ์สุดา ออนตะไคร้ 
 

๒๗ ๓ - ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ ป.๑ - - 

๕ นางสาวกชพรรณ  ขยันกิจ 
 

๓๐ ๓ - ปริญญาตรี สังคมศึกษา สังคมศึกษา     ป.
๕-๖ 

- ๕๐ 

๖ นางสาวพวงพร สุขปลั่ง ๓๓ ๒ - ปริญญาตรี การศึกษาพิเศษ การงานอาชีพ   ป.
๔-๖ 

- ๕๐ 

๗ นางสาวปณิดา บุญมาศ ๒๔ 
 

๗ เดือน - ปริญญาตรี ศิลปะการแสดง 
(นาฏศิลป์) 

นาฏศิลป์        ป.
๑-๖ 

- ๕๐ 

๘ นายจักรกฤษณ์  ห้วยไชย ๓๐ ๕ - ปริญญาตรี คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์     ม.1 ๑๔ ๕๐ 

๙ นางสาววรรณศิกา แก้วมา 
 

๒๙ ๔ - ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ การงานอาชีพ   ม.
๑-๒ 

- ๕๐ 

๑๐ นางสาวสุทธิดา บุญรัตน์ ๒๖ ๑ - ปริญญาตรี เคมี วิทยาศาสตร์    ม.๑ ๕๒ ๕๔ 

๑๑ นายโสภวิชญ์  วุฒินนท์ชัย 
 

๒๗ ๔ - ปริญญตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต สุขศึกษาพลศึกษา 
ม.๑ 

- ๕๐ 



๑๖ 

 

ที ่ ชื่อ-ชื่อสกุล 
อายุ 
(ปี) 

อายุ 
การท างาน 

(ปี) 

ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 
จ านวนชั่วโมงที่
รับการพัฒนา 

จ านวน
ชั่วโมง PLC 

๑๒  นางสาวรพิชญา รวยวัฒนรัช 
 

๒๗ ๔ เดือน - ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต 
นาฏศิลป์ 

นาฏศิลป์        ม.๑-
๓ 

- - 

 
ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ 
 

ที ่ ชื่อ-ชื่อสกุล 
อายุ 
(ปี) 

อายุ 
การท างาน 

(ปี) 

ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 
จ านวนชั่วโมงที่
รับการพัฒนา 

จ านวน
ชั่วโมง PLC 

๑ Mrs.Wynie Lyn Alferez 
Dapetillo         

๕๐ ๙ - ค.บ. Elementary - English 1 
- Reading and 
Writng for 
Speaking 1 
- Reading and  
Writng for 
Speaking 1 
- Science 1 
- Mathematics 1 
 

๒๐ ๕๐ 



๑๗ 

 

ที ่ ชื่อ-ชื่อสกุล 
อายุ 
(ปี) 

อายุ 
การท างาน 

(ปี) 

ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 
จ านวนชั่วโมงที่
รับการพัฒนา 

จ านวน
ชั่วโมง PLC 

๒ Mrs.Emily  Come  
Simbajon    

๔๐ ๙ - ค.บ. Secondary -Mathematics 2 -
3 
- English 2-6 

๒๐ ๕๐ 

๓ MR. JOSE ABELARDO 
QUISPE QUISPE 

๓๙ ๒ - ปริญญาตรี Computer 
Science 

- Mathematics 4-
6 
- Reading and 
Writng for 
Speaking 5 
- Communicative 
English 1-4 
- English 5 

๒๐ ๕๐ 

๔ MR. EZEKIEL VILLA 
FARSARIO   

๒๗ 
๑ - ปริญญาตรี Mass 

Communication 
- English 6 
- English M.1-3 

  

๕ Pema Wangmo ๒๖ ๑ - ปริญญาตรี Tourism Industry English P.2-6   

๖ Yeshi Dorji ๒๗ ๒ - ปริญญาตรี Tourism Industry Science P.2-6   
๗ Jeffrey T. Vera ๒๓ ๓ - ปริญญาตรี Secondary 

Education 
PE & health P.1-6   

 



๑๘ 

 

          ครูพี่เลี้ยง 

ที ่ ชื่อ-ชื่อสกุล 
อายุ 
(ปี) 

อายุ 
ราชการ 

(ปี) 

ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 
จ านวนชั่วโมงที่
รับการพัฒนา 

จ านวน
ชั่วโมง PLC 

๑ นางเกสริน  ยาวิราช ๕๕ - - มัธยมปลาย - ครูพ่ีเลี้ยง อ.๑ - - 

๒ นางสาวปาริชาติ  คําเงิน ๔๐ - - ปวส. บัญชี ครูพ่ีเลี้ยง อ.๒/๑ - - 
๓ นางภคพร หล้าต้ัง ๔๐ - - มัธยมปลาย - ครูพ่ีเลี้ยง อ.๒/๒ - - 

๔ นางสาวกรรณิกา  ไชยมงคล ๔๖ - - มัธยมปลาย - ครูพ่ีเลี้ยง อ.๓/๑ - - 

๕ นางสาวรวีวรรณ  ขจีจิตร ๔๐ - - มัธยมปลาย - ครูพ่ีเลี้ยง อ.๓/๒ - - 
๖ นางสาวกรรณิการ์  ขัติยะ ๒๔ - - มัธยมปลาย - ครูพ่ีเลี้ยง ป.๑/๑ - - 

๗ นางสาวสุภาลักษณ์  เมืองมาหล้า ๒๒ - - มัธยมปลาย - ครูพ่ีเลี้ยง ป.๑/๒ - - 
๘ นางสาวกาญจนา  สอนราช ๓๓ - - ปริญญาตรี บริหาร ครูพ่ีเลี้ยง ป.๑/๓ - - 

๙ นางสาวอัมทิรา  ทะนาคํา ๓๑ - - ปริญญาตรี พัฒนาสังคม ครูพ่ีเลี้ยง ป.๑/๔ - - 

๑๐ นางสาวกฤติมา นวลขาว ๒๘ - - วท.บ. ชีววิทยาประยุกต์ ครูพ่ีเลี้ยง ป.๒/๕ - - 
๑๑ นางสาวเกวลี  อินหลาน ๒๘ - - คบ. คณิตศาสตร์ ครูพ่ีเลี้ยง ป.๓/๕ - - 

๑๒ นางสาวศิริทิพย์  ทองเลิศ ๒๖ - - คบ. วิทยาศาสตร์ ครูพ่ีเลี้ยง ป.๔/๕ - - 

๑๓ นางสาวธนสร  ก้างออนตา ๓๓ - - คบ. สังคมศึกษา ครูพ่ีเลี้ยง ป.๕/๕ - - 
๑๔ นางสาวภัณฑิรา  หวายคํา ๒๕ - - วท.บ. การพัฒนาส่งเสริม

และนิเทศศาสตร์
เกษตร 

ครูพ่ีเลี้ยง ป.๖/๕ - - 



๑๘ 

 

๖. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย 
 วิสัยทัศน์  (Vision) 
    นักเรียนเป็นคนดี  มีคุณภาพ  บนพ้ืนฐานวัฒนธรรมไทย 

 พันธกิจ (Mission) 
๑. การจัดระบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในด้าน ร่างกาย อารมณ์ สังคม 

สติปัญญา  
๒. สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้เรียนอย่างเท่าเทียม 
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านความรู้ เจตคติ และ 
 ทักษะปฏิบัติ ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
๔. พัฒนาสภาพแวดล้อม/แหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน  
๕. พัฒนาโรงเรียนให้มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ  อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 เป้าหมาย  (Goal) 
๑. ผู้เรียนมีศักยภาพด้าน ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา  
๒. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม 
๓. ครูและบุคลากรมีความรู้ เจตคติ และทักษะปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ 
๔. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม/แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน  
๕. โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ  อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 
๗. รูปแบบ (Model) /แนวคิด /หลักการ /กระบวนการ ที่ใช้ในการบริหารการศึกษา 
 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ได้มีการออกแบบนวัตกรรมทางด้านการบริหารจัดการศึกษา
เพ่ือให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน นั่นคือ MAECHAN MODEL ซึ่งได้ออกแบบและพัฒนาโดยใช้กระบวน 
PDCA  ในการดําเนินงานและอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่าย เป็นแนวทางในการดําเนินการบริหารจัด
การศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายและประสบความสําเร็จ การใช้รูปแบบ  MAECHAN MODEL มาเป็นตัว
ขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียน โดย  
  M หมายถึง Management การบริหารจัดการการศึกษาของโรงเรียนด้วยระบบงาน 4 กลุ่มงาน 7 
ฝ่าย 10 สายชั้น 8 โปรแกรมการจัดการเรียนการสอน  
  A หมายถึง Assessment การตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ  
  E หมายถึง Environment การจัดบรรยากาศการเรียนรู้  
  C หมายถึง Creative ความร่วมมือของบุคลากรทั้งในและนอกองค์การ ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย  
  H หมายถึง Head Heart Hand มุ่งม่ันในการท างานด้วยหัวใจ  



๑๙ 

 

  A หมายถึง Achievement ม่งุ ม่นั ผลสมั ฤทธิ์แบบ 3G (Good Students, Good Management, 
Good Process)  
  N หมายถึง Network เครือข่ายความร่วมมือของผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 ซึ่งในการดําเนินงานรูปแบบการบริหารแบบ MAECHAN MODEL  อาศัยแนวคิด ๓ ประการ คือ การ
บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Base Management) หลักการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (learner 
Development) และหลักการประกันคุณภาพการศึกษา(Education Quality Assurance) มาประยุกต์ให้
เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 
 
๘. อัตลักษณ์  

ไหว้สวย รวยคุณธรรม เลิศล้ํานาฏลีลา 
 

๙. เอกลักษณ์(ถ้ามี) 
การอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและไทยล้านนา 
 

๑๐. งาน/โครงการ/กิจกรรม/การประกวดแข่งขัน ดีเด่น ที่ได้รับรางวัล ระดับประเทศ ย้อนหลัง ๓ ปี 
๑. ได้รับพระราชทานรางวัลบัณณาสสมโภชตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในปี ๒๕๖๓ 
๒. ได้รับรางวัลพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" 
๓. ได้รับรางวัลพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพตรามเกณฑ์  BEIDQM การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือการ

บริหารโรงเรียนอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพทั้งองค์กร ( Bureau  of  Educational  Innovation  
Development  Quality  Management) 

๔. ได้รับรางวัลโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับ ScQA ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและ
บริหารโรงเรียนอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพท้ังองค์กร (School  Quality  Awaed) 

 
 
 
 
 



๒๐ 

 

 
๒.๒ ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานของสถานศึกษา 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
   ๑. ระดับปฐมวัย 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน หลักฐานร่องรอย 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพเด็ก    

๑.๑ มีการพัฒนาด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัย
ที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของ  ตนเองได้      

เด็กปฐมวัยร้อยละ ๘๕.๘๘  บรรลุผลตาม
มาตรฐาน มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง     
มีสุขนิสัยและดูแลความปลอดภัยของตนเองใน
ระดับ ๓ ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์ร้อยละ บรรลุตาม
เป้าหมายของของสถานศึกษากําหนด 
หมายเหตุ  
ผ่านร้อยละ ๕๐ =กําลังพัฒนา 
ผ่านร้อยละ ๖๐ =ปานกลาง 
ผ่านร้อยละ ๗๐ =ดี 
ผ่านร้อยละ ๘๐ =ดีเลิศ 
ผ่านร้อยละ ๙๐= ยอดเยี่ยม 

ดีเลิศ ๑.แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
๒.บันทึกหลังการสอน 
๓.แบบประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย 
๔.รายงานการประเมินพัฒนาการด้าน
ร่างกาย 

     ๕.กิจกรรมการเรียนรู้ ๖ กิจกรรม 
     ๖.บันทึกน้ําหนัก / ส่วนสูง 
     ๗ .แผนการจัดประสบการณ์      

๘.โครงการส่งเสริมผู้เรียนด้านกีฬา 
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
     - กิจกรรมการตรวจสุขภาพ 
     - กิจกรรมการล้างมือ 
      -การแปรงฟันที่ถูกวิธี 



๒๑ 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน หลักฐานร่องรอย 

๑.๒ มีการพัฒนาด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  แล
และแสดงงอออกทางอารมณ์ได้ 

เด็กปฐมวัยร้อยละ ๙๑.๑๘ บรรลุผลตาม
มาตรฐาน  มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ ในระดับ ๓ 
ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์ร้อยละ บรรลุตามเป้าหมายของ
ของสถานศึกษากําหนด 
หมายเหตุ  
ผ่านร้อยละ ๕๐ =กําลังพัฒนา 
ผ่านร้อยละ ๖๐ =ปานกลาง 
ผ่านร้อยละ ๗๐ =ดี 
ผ่านร้อยละ ๘๐ =ดีเลิศ 
ผ่านร้อยละ ๙๐= ยอดเยี่ยม 

ยอดเยี่ยม ๑.แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
๒.แบบประเมินพัฒนาการด้านอารมณ์
จิตใจ 
๓.รายงานการประเมินพัฒนาการด้าน
อารมณ์จิตใจ 
๔.บันทึกความดี  
๕.แบบสังเกตพฤติกรรม 
๖.แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรม
เคลื่อนไหวและจังหวะ/กิจกรรม
สร้างสรรค์และเล่นตามมุม 
๗.โครงงานตามแผนการจัดประสบการณ์ 
๘.รายงานโครงการ 
ภาพถ่าย    / แบบบันทึกการสังเกต 

๑.๓ มีการพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยแหลือตนเอง  
และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 

เด็กปฐมวัยร้อยละ ๘๗.๐๖ บรรลุผลตาม
มาตรฐาน  มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือ
ตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ในระดับ ๓ 
ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์ร้อยละ บรรลุตามเป้าหมายของ
ของสถานศึกษากําหนด 

ดีเลิศ ๑.แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
๒.แบบประเมินพัฒนาการด้านสังคม 
๓.รายงานการประเมินพัฒนาการด้าน
สังคม 
๔.แบบสังเกตการเก็บของเข้าที่ 



๒๒ 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน หลักฐานร่องรอย 

หมายเหตุ  
ผ่านร้อยละ ๕๐ =กําลังพัฒนา 
ผ่านร้อยละ ๖๐ =ปานกลาง 
ผ่านร้อยละ ๗๐ =ดี 
ผ่านร้อยละ ๘๐ =ดีเลิศ 
ผ่านร้อยละ ๙๐= ยอดเยี่ยม 

๕.บันทึกการออมทรัพย์ 
๖.แผนการจัดประสบการณ์  
๗.รายงานโครงการชวนน้องทําดี 
๘.รายงานโครงงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๙.ภาพถ่ายกิจกรรมสําคัญ 
๑๐.แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม 

๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้  มี
ทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ 

เด็กปฐมวัยร้อยละ ๘๗.๐๖ บรรลุผลตาม
มาตรฐาน    มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสาร
ได้ มีทักษะความคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้  
ในระดับ ๓ ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์ร้อยละ บรรลุตาม
เป้าหมายของของสถานศึกษากําหนด 
หมายเหตุ  
ผ่านร้อยละ ๕๐ =กําลังพัฒนา 
ผ่านร้อยละ ๖๐ =ปานกลาง 
ผ่านร้อยละ ๗๐ =ดี 
ผ่านร้อยละ ๘๐ =ดีเลิศ 
ผ่านร้อยละ ๙๐= ยอดเยี่ยม 
 

ดีเลิศ ๑.การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
๒.แบบประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา 
๓.รายงานการประเมินพัฒนาการด้าน
สติปัญญา 
๔.แบบรายงานโครงการ 
๕.กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
๖.รายงานโครงงาน 
๗.ภาพกิจกรรม 
๘.แบบบันทึกการสังเกต 

 



๒๓ 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน หลักฐานร่องรอย 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ    

๒.๑  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน  
สอดคล้องกับบริบทขอองท้องถิ่น   
 

๑.คณะกรรมการจัดทําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ของสถานศึกษา ประกอบด้วยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
หลายฝ่าย  ครู ผู้บริหารสถานศึกษา 
คณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครอง ผู้แทน
ชุมชน / ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๒.การนําผลการวิเคราะห์เด็ก บริบท สภาพ
ปัญหา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา 
๓.ความสอดคล้องหรือสัมพันธ์กันของหัวข้อ
สําคัญของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย 
การจัดประสบการณ์ การสร้างบรรยากาศการ
เรียนรู้  สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
๔. การนิเทศ กํากับ ติด ตรวจสอบ ประเมินผล
การใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา                                   
 ๕.นําผลการนิเทศ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลการใช้หลักสูตร และหรือ ผลการวิจัย

ดีเลิศ หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
แผนกิจกรรมหน่วย “โรงเรียนหลวง” 
บันทึกการประชุม 
บันทึกการนิเทศ 
รายงานการประเมินตนเอง 
แบบประเมินหลักสูตร 

 



๒๔ 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน หลักฐานร่องรอย 

ที่เก่ียวข้องปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย 

๒.๒  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน  
 

๑.การมีวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาตรีทาง
การศึกษาข้ึนไปหรือปริญญาตรีสาขาอ่ืน แต่ได้รับ
การสนับสนุนให้ได้รับวุฒิทางการศึกษาตาม
เกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กําหนด (ได้รับการพัฒนา/อบรม
ไม่น้อยกว่า  ๒o ชั่วโมงต่อปี 
๒.ความรู้ความสามารถในการจัดประสบการณ์ท่ี
เน้นเด็กเป็นสําคัญ ได้แก่ 
๒.๑อธิบายหลักการ จุดหมาย โครงสร้างของ
หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยได้ 
๒.๒อธิบายพัฒนาการของเด็กตามวัยทั้งร่างกาย 
อารมณ์และจิตใจ สังคม และ 
สติปัญญาได้ 
๒.๓ จัดประสบการณ์และกิจกรรมประจําวันที่
พัฒนาศักยภาพทางสมอง 
๒.๔ ประเมินพัฒนาการของเด็กและการนําผลไป
พัฒนาเด็ก 
๒.๕ ใช้สื่อที่สอดคล้องกับกิจกรรม/ หน่วยการ

ยอดเยี่ยม คําสั่งการจัดครูประจําชั้นเรียน 
บันทึกการประชุม 

   บันทึกการนิเทศ 



๒๕ 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน หลักฐานร่องรอย 

เรียนรู้เหมาะสมกับวัยของเด็ก 

๒.๓  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านกากรรจัด
ประสบการณ์ 
 

ครูจัดทําแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 
ครอบคลุมพัฒนาการเด็กทั้ง ๔ ด้าน โดยเลือกใช้
วิธีสอนเทคนิคการสอน  สื่อแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลายทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนที่
หลากหลาย สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 

ยอดเยี่ยม ๑ หลักสูตรสถานศึกษา 
๒ แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
๓ วิจัยในชั้นเรียน 
๔ โครงงาน 
๕ เกียรติบัตร 
๖ ข้อมูลการวิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคล 

     ๗ บันทึกหลังการจัดกิจกรรม 

๒.๔  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้  
อย่างปลอดภัย  และเพียงพอ 
 

ครูจัดสิ่งแวดล้อมทั้งภายในภายนอกห้องเรียนที่
ส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้และส่งเสริม
พัฒนาการครอบคลุมทั้งพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน 
เหมาะสมตามวัยของเด็ก มีบรรยากาศอบอุ่น
คล้ายบ้าน มีพื้นที่เหมาะสมมีมุมประสบการณ์ มี
ความปลอดภัยโดยมีการพัฒนาปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่องเป็นระบบ 

ยอดเยี่ยม ๑ มุมประสบการณ์ในห้องเรียน 
๒ สิ่งแวดล้อมภายในบริเวณโรงเรียน 
๓ ภาพการจัดกิจกรรมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 

๒.๕  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อ
การเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
 

ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีมากกว่า ๕ รูปแบบที่มี
คุณภาพ และมีความเหมาะสมกับวัย สอดคล้อง
กับกิจกรรมการจัดประสบการณ์ และพัฒนาการ
ของเด็ก ทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ร่างกาย อารมณ์และ

ยอดเยี่ยม ๑ สื่อเทคโนโลยีที่นํามาใช้ในการจัด
ประสบการณ์ 
๒ การติดตั้งระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต ที่
กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้ครบคลุมทั่วถึง 



๒๖ 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน หลักฐานร่องรอย 

จิตใจ สังคมและสติปัญญา สื่อมีความปลดภัย 
และมีจํานวนพอเพียงกับเด็กมีการนําผลการใช้สื่อ
มาปรับปรุงคุณภาพสื่อ และมีการเผยแพร่ 

เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ของครู 
๓.สื่อของจริง 

 
๒.๖  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 

สถานศึกษามีระบบและกลไกในการขับเคลื่อน 
เพ่ือให้ผู้มีส่วนร่วมเก่ียวข้องเกิดความตระหนัก 
และเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัยอย่างชัดเจน
โดยมีการวางแผนการดําเนินงานมีการดําเนินงาน
เป็นระบบ ตรวจสอบ และปรับปรุงการ
ดําเนินงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นที่ยอมรับ
และเป็นแบบอย่างแก่สถานศึกษาอ่ืน 

ยอดเยี่ยม ๑ แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
๒ แผนปฏิบัติการประจําปี  
๓.รายงาน SAR 
๔ บันทึกการนิเทศ 
๕ การประชุมผู้ปกครอง 
๖ ภาพกิจกรรม 

 

มาตรฐานที่  ๓   การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็ก
เป็นส าคัญ 

   

๓.๑  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการ
พัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
 

เลือกใช้วิธีการสอนเทคนิคการสอน ที่หลากหลาย
ให้สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคลครู
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย และ
ครอบคลุมพัฒนาการเด็กทั้ง ๔ ด้าน โดยจัด
ประสบการณ์เพ่ือสร้างโอกาสให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรงเพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการ
ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสังคม 

ยอดเยี่ยม ๑ หลักสูตรสถานศึกษา 
๒ แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
๓ วิจัยในชั้นเรียน 
๔ โครงงาน 
๕ ภาพการจัดกิจกรรม 
๖ ข้อมูลการวิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคล 

๗ บันทึกหลังการจัดกิจกรรม 



๒๗ 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน หลักฐานร่องรอย 

ด้านสติปัญญาอย่างสมดุล โดยใช้เทคนิคการสอน
ใช้สื่อที่หลากหลาย ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียนและ สามารถชี้แนะกับผู้อ่ืนได้ 

๓.๒  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  
เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
 

สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น 
และปฏิบัติกิจกรรม เรียนรู้ลงมือทําและสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข 
จัดบรรยากาศห้องเรียนที่ส่งเสริมให้เด็กเกิดการ
เรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการครอบคลุมทั้งด้าน
ร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคมและสติปัญญา 
เหมาะสมตามวัยของเด็ก  มีพ้ืนที่เหมาะสมมีมุม
ประสบการณ์ ประกอบด้วยวัสดุอุปกรณ์
หลากหลาย และมีความปลอดภัยโดยมีการ
พัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ และเป็น
แบบอย่างได้ 

ยอดเยี่ยม ๑ หลักสูตรสถานศึกษา 
๒ แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
๓ วิจัยในชั้นเรียน 
๔ โครงงาน 
๕ ภาพการจัดกิจกรรม 
๖ ข้อมูลการวิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคล 

     ๗ บันทึกหลังการจัดกิจกรรม 

๓.๓  จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
กับวัย 
 

ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีมากกว่า ๓ รูปแบบที่มี
คุณภาพ และมีความเหมาะสมกับวัย สอดคล้อง
กับกิจกรรมการจัดประสบการณ์ และพัฒนาการ
ของเด็ก ทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ร่างกาย อารมณ์และ
จิตใจ สังคมและสติปัญญา สื่อมีความปลอดภัย 

ยอดเยี่ยม ๑ หลักสูตรสถานศึกษา 
๒ แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
๓ วิจัยในชั้นเรียน 
๔ โครงงาน 
๕ ภาพกิจกรรม 



๒๘ 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน หลักฐานร่องรอย 

และมีจํานวนพอเพียงกับเด็กมีการนําผลการใช้สื่อ
มาปรับปรุงคุณภาพสื่อ   

๖ ข้อมูลการวิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคล 
๗ บันทึกหลังการจัดกิจกรรม 

๓.๔  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงแลละ
นําผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
 

ใช้เครื่องมือประเมินพัฒนาการของเด็ก ๕ 
ประเภทขึ้นไป ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน 
คือ ร่างกาย อารมณ์และจิตใจ  และสติปัญญา ได้
อย่างเหมาะสม มีการสรุปรายงานผลพัฒนาการ
เด็กและสื่อสารกับผู้ปกครองเกี่ยวกับจุดเด่น และ
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางในพัฒนาเด็ก อย่าง
น้อยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง 

ดีเลิศ ๑ หลักสูตรสถานศึกษา 
๒ แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
๓ วิจัยในชั้นเรียน 
๔ โครงงาน 
๕ รายงานผลพัฒนาการ 
๖ ข้อมูลการวิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคล 
๗ บันทึกหลังการจัดกิจกรรม 

  
 ๒.  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน หลักฐานร่องรอย 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน    
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน    

     ๑)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  
การสื่อสารและการคิดคํานวณ 

-นักเรียนร้อยละ ๘๐ ใน รร.บา้นแม่จัน 
สามารถอ่าน  เขียน และสื่อสารภาษาไทยตาม
ระดับความรู้ ได้ในระดับคุณภาพ ๓ ขึ้นไป 
-นักเรียนร้อยละ ๙๐ ของห้องเรียน MEP ใช้ 

ดีเลิศ  - แบบบันทึกการอ่าน 
- หนังสือเล่มเล็ก 
- แบบฝึกต่างๆ เช่น แบบฝึกทักษะการอ่าน  
แบบฝึกทักษะการคิดคํานวณ  แบบฝึกทักษะ



๒๙ 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน หลักฐานร่องรอย 

ภาษาอังกฤษในการแนะนําตนเอง  
สถานศึกษา 
และสนทนาง่ายๆได้   ในระดับคุณภาพ 3 ขึ้น
ไป 
-นักเรียนร้อยละ ๗๐ ใน รร.บา้นแม่จัน ใช้
ภาษาอังกฤษในการแนะนําตนเอง  
สถานศึกษา และสนทนาง่ายๆ ได้ในระดับ
คุณภาพ ๓ ขึ้นไป 
-นักเรียนร้อยละ ๗๐ ใน รร.บา้นแม่จัน 
สามารถคิดคํานวณ ตามระดับความรู้ ได้ใน
ระดับคุณภาพ ๓ ขึ้นไป 

วิทยาศาสตร์ แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ 
ฯลฯ 
- ภาพวาดเกี่ยวกับวันสําคัญ, ภาพวาดตาม
จินตนาการ ฯลฯ 
- รูปถ่ายกิจกรรมต่างๆ  
- โล่รางวัลและเกียรติบัตรผลงานของนักเรียน  
แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

     ๒)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิด

อย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น  และแก้ปัญหา 

นักเรียนร้อยละ ๘๐ ใน ร.ร.บา้นแม่จันมี
ผลงาน ชิ้นงานจากการทําโครงงาน(กลุ่มหรือ
เดี่ยว)และสามารถอธิบายหลักการ  แนวคิด
ขั้นตอนการทํางาน และปัญหาอุปสรรคของ
การทํางานได้ 

ดีเลิศ - รายงานสรุปผลการประเมินการอ่าน 
- รายงานสรุปผลการสอบ PISA , NT ,             
O-NET , ข้อสอบกลาง 
- รายงานสรุปผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- โครงงานคณิตศาสตร์ ,วิทยาศาสตร์ 
,โครงงานอาชีพ , โครงงานคุณธรรมผลงาน
กิจกรรม  STEM   



๓๐ 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน หลักฐานร่องรอย 

- เอกสารแบบ ปพ.๕ 

     ๓)  มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม นักเรียนร้อยละ ๘๐ ใน ร.ร.บา้นแม่จัน 
สามารถสร้างนวัตกรรมได้   ในระดับคุณภาพ 
๓ ขึ้นไป 

ดีเลิศ - รายงานสรุปผลการประเมินการอ่าน 
- รายงานสรุปผลการสอบ PISA , NT ,             
O-NET , ข้อสอบกลาง 
- รายงานสรุปผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- โครงงานคณิตศาสตร์ ,วิทยาศาสตร์ 
,โครงงานอาชีพ , โครงงานคุณธรรมผลงาน
กิจกรรม  STEM   
- เอกสารแบบ ปพ.๕ 

     ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ  และการสื่อสาร 

 

 

 

นักเรียนร้อยละ ๘๐ ใน ร.ร.บา้นแม่จัน มี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง และสังคมใน
ด้านการเรียนรู้  การสื่อสาร  การทํางานอย่าง
สร้างสรรค์และมีคุณธรรม 
 

ดีเลิศ - รายงานสรุปผลการประเมินการอ่าน 
- รายงานสรุปผลการสอบ PISA , NT ,             
O-NET , ข้อสอบกลาง 
- รายงานสรุปผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- โครงงานคณิตศาสตร์ ,วิทยาศาสตร์ 
,โครงงานอาชีพ , โครงงานคุณธรรมผลงาน
กิจกรรม  STEM   
- เอกสารแบบ ปพ.๕ 



๓๑ 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน หลักฐานร่องรอย 

      ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร

สถานศึกษา 

นักเรียนร้อยละ ๗๕ ใน ร.ร.บา้นแม่จัน มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยรวมตามหลักสูตร
สถานศึกษา  ในระดับคุณภาพ ๓ ขึ้นไป 

ดีเลิศ - รายงานสรุปผลการประเมินการอ่าน 
- รายงานสรุปผลการสอบ PISA , NT ,             
O-NET , ข้อสอบกลาง 
- รายงานสรุปผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- โครงงานคณิตศาสตร์ ,วิทยาศาสตร์ 
,โครงงานอาชีพ , โครงงานคุณธรรมผลงาน
กิจกรรม  STEM   
- เอกสารแบบ ปพ.๕ 

๖)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่องาน
อาชีพ 

นักเรียนร้อยละ ๙๐ ใน ร.ร.บา้นแม่จัน มี
ความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องาน
อาชีพอย่างน้อย ๑ อย่าง 

ดีเลิศ - รายงานสรุปผลการประเมินการอ่าน 
- รายงานสรุปผลการสอบ PISA , NT ,             
O-NET , ข้อสอบกลาง 
- รายงานสรุปผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- โครงงานคณิตศาสตร์ ,วิทยาศาสตร์ 
,โครงงานอาชีพ , โครงงานคุณธรรมผลงาน
กิจกรรม  STEM   
- เอกสารแบบ ปพ.๕ 
 
 
 



๓๒ 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน หลักฐานร่องรอย 

๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน    

      ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษากําหนด 

นักเรียนทุกคน  ใน ร.ร.บ้านแม่จัน มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดีตามท่ีสถานศึกษา
กําหนด ในระดับคุณภาพ ๔ ขึ้นไป 
- นักเรียน ร้อยละ ๙๐  ใน ร.ร.บ้านแม่จันมี
พฤติกรรมแสดงออกถึงค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษากําหนด ในระดับคุณภาพ ๔ ขึ้นไป 

ดีเลิศ -ภาพถ่ายการร่วมกิจกรรมโครงการต่างๆที่
เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีไทย  ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  และความเป็นไทย เช่น  
กิจกรรมวันลอยกระทง   แห่เทียนเข้าพรรษา  
วันไหว้ครู ,  วันพ่อแห่งชาติ , วันแม่แห่งชาติ
ฯลฯ 
- รายงานโครงการต่างที่เก่ียวข้อง เช่น  
โครงการวันสําคัญ  , โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ , 
โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน ,
โครงการดนตรี นาฎศิลป์ ฯลฯ 
- โล่รางวัล การแข่งขันกีฬาต่างๆ ,การ
ประกวดต่างๆ 
-เกียรติบัตรแข่งทักษะวิชาการ เช่น มารยาท
ไทย , นิทานคุณธรรม , ร้องเพลงคุณธรรม , 
ภาพยนตร์สั้น , ตอบปัญหาสุขภาพ ฯลฯ 
-แบบบันทึกสุขภาพ , แบบบันทึกน้ําหนัก
ส่วนสูง ,แบบบันทึกข้อมูลสุขภาวะทาง
โภชนาการของนักเรียน 



๓๓ 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน หลักฐานร่องรอย 

-แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

  ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย นักเรียนทุกคน  ใน ร.ร.บ้านแม่จันมีความ
ภาคภูมิใจและเข้าร่วมกิจกรรมในท้องถิ่น                
ในระดับคุณภาพ ๔ ขึ้นไป 

ดีเลิศ -ภาพถ่ายการร่วมกิจกรรมโครงการต่างๆที่
เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีไทย  ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  และความเป็นไทย เช่น  
กิจกรรมวันลอยกระทง   แห่เทียนเข้าพรรษา  
วันไหว้ครู ,  วันพ่อแห่งชาติ , วันแม่แห่งชาติ
ฯลฯ 
- รายงานโครงการต่างที่เก่ียวข้อง เช่น  
โครงการวันสําคัญ  , โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ , 
โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน ,
โครงการดนตรี นาฎศิลป์ ฯลฯ 
- โล่รางวัล การแข่งขันกีฬาต่างๆ ,การ
ประกวดต่างๆ 
-เกียรติบัตรแข่งทักษะวิชาการ เช่น มารยาท
ไทย , นิทานคุณธรรม , ร้องเพลงคุณธรรม , 
ภาพยนตร์สั้น , ตอบปัญหาสุขภาพ ฯลฯ 
-แบบบันทึกสุขภาพ , แบบบันทึกน้ําหนัก
ส่วนสูง ,แบบบันทึกข้อมูลสุขภาวะทาง



๓๔ 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน หลักฐานร่องรอย 

โภชนาการของนักเรียน 
-แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

  ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย 

นักเรียนทุกคน  ใน ร.ร.บ้านแม่จัน สามารถอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
ในระดับคุณภาพ ๔ ขึ้นไป- นกัเรียนร้อยละ 
๙๐ ใน ร.ร.บ้านแม่จันมี  จิตสงัคมสูง ในระดับ
คุณภาพ ๔ ขึ้นไป 

ดีเลิศ -ภาพถ่ายการร่วมกิจกรรมโครงการต่างๆที่
เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีไทย  ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  และความเป็นไทย เช่น  
กิจกรรมวันลอยกระทง   แห่เทียนเข้าพรรษา  
วันไหว้ครู ,  วันพ่อแห่งชาติ , วันแม่แห่งชาติ
ฯลฯ 
- รายงานโครงการต่างที่เก่ียวข้อง เช่น  
โครงการวันสําคัญ  , โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ , 
โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน ,
โครงการดนตรี นาฎศิลป์ ฯลฯ 
- โล่รางวัล การแข่งขันกีฬาต่างๆ ,การ
ประกวดต่างๆ 
-เกียรติบัตรแข่งทักษะวิชาการ เช่น มารยาท
ไทย , นิทานคุณธรรม , ร้องเพลงคุณธรรม , 
ภาพยนตร์สั้น , ตอบปัญหาสุขภาพ ฯลฯ 
-แบบบันทึกสุขภาพ , แบบบันทึกน้ําหนัก
ส่วนสูง ,แบบบันทึกข้อมูลสุขภาวะทาง



๓๕ 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน หลักฐานร่องรอย 

โภชนาการของนักเรียน 
-แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

  ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม นักเรียน ร้อยละ ๙๐  ใน ร.ร.บ้านแม่จันมี               
สุขภาวะร่างกาย ในระดับคุณภาพ ๔ ขึ้นไป 
- นักเรียนร้อยละ ๙๐ ใน ร.ร.บ้านแม่จันมี               
จิตสังคมสูง ในระดับคุณภาพ ๔ ขึ้นไป 

ดีเลิศ -ภาพถ่ายการร่วมกิจกรรมโครงการต่างๆที่
เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีไทย  ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  และความเป็นไทย เช่น  
กิจกรรมวันลอยกระทง   แห่เทียนเข้าพรรษา  
วันไหว้ครู ,  วันพ่อแห่งชาติ , วันแม่แห่งชาติ
ฯลฯ 
- รายงานโครงการต่างที่เก่ียวข้อง เช่น  
โครงการวันสําคัญ  , โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ , 
โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน ,
โครงการดนตรี นาฎศิลป์ ฯลฯ 
- โล่รางวัล การแข่งขันกีฬาต่างๆ ,การ
ประกวดต่างๆ 
-เกียรติบัตรแข่งทักษะวิชาการ เช่น มารยาท
ไทย , นิทานคุณธรรม , ร้องเพลงคุณธรรม , 
ภาพยนตร์สั้น , ตอบปัญหาสุขภาพ ฯลฯ 
-แบบบันทึกสุขภาพ , แบบบันทึกน้ําหนัก



๓๖ 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน หลักฐานร่องรอย 

ส่วนสูง ,แบบบันทึกข้อมูลสุขภาวะทาง
โภชนาการของนักเรียน 

-แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ    

  ๒.๑  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่
สถานศึกษากําหนดชัดเจน 

- มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่
สถานศึกษากําหนดชัดเจน  สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา ความต้องการของ
ชุมชน นโยบายของรัฐบาล แผนการศึกษา
แห่งชาติเป็นไปได้ในทิศทางปฏิบัติ 

ดีเลิศ - แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
แผนปฏิบัติการประจําปี  แผนพัฒนาวิชาการ  
แผนบริหารจัดการสารสนเทศ  แผนพัฒนา
ครู/บุคลากร  แผนการกํากับนิเทศ  ติดตาม
การประเมินผลของสถานศึกษา  แผนการจัด
สภาพแวดล้อม 

  ๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

- มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาท่ีชัดเจน มีประสิทธิผลส่งต่อ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย 

ดีเลิศ - แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
แผนปฏิบัติการประจําปี  แผนพัฒนาวิชาการ  
แผนบริหารจัดการสารสนเทศ  แผนพัฒนา
ครู/บุคลากร  แผนการกํากับนิเทศ  ติดตามด
การประเมินผลของสถานศึกษา  แผนการจัด
สภาพแวดล้อม 



๓๗ 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน หลักฐานร่องรอย 

  ๒.๓  ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสุตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

- ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมายเชื่อมโยงกับชีวิตจริง 

ดีเลิศ - แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
แผนปฏิบัติการประจําปี  แผนพัฒนาวิชาการ  
แผนบริหารจัดการสารสนเทศ  แผนพัฒนา
ครู/บุคลากร  แผนการกํากับนิเทศ  ติดตาม
การประเมินผลของสถานศึกษา  แผนการจัด
สภาพแวดล้อม 

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ 

- พัฒนาครู บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพตรงตามความต้องการของครูและ
สถานศึกษา 

ดีเลิศ - แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
แผนปฏิบัติการประจําปี  แผนพัฒนาวิชาการ  
แผนบริหารจัดการสารสนเทศ  แผนพัฒนา
ครู/บุคลากร  แผนการกํากับนิเทศ  ติดตาม
การประเมินผลของสถานศึกษา  แผนการจัด
สภาพแวดล้อม 

  ๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม
ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคูณภาพ 

- จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและมี
ความปลอดภัย 

ดีเลิศ - แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
แผนปฏิบัติการประจําปี  แผนพัฒนาวิชาการ  
แผนบริหารจัดการสารสนเทศ  แผนพัฒนา
ครู/บุคลากร  แผนการกํากับนิเทศ  ติดตาม
การประเมินผลของสถานศึกษา  แผนการจัด
สภาพแวดล้อม 



๓๘ 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน หลักฐานร่องรอย 

  ๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการและการเรียนรู้ที่เหมาะสม
กับสภาพของสถานศึกษา 

ดีเลิศ 
 
 
 

- แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
แผนปฏิบัติการประจําปี  แผนพัฒนาวิชาการ  
แผนบริหารจัดการสารสนเทศ  แผนพัฒนา
ครู/บุคลากร  แผนการกํากับนิเทศ  ติดตาม
การประเมินผลของสถานศึกษา  แผนการจัด
สภาพแวดล้อม 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

   

๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง  และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ได้  

- ร้อยละ ๙๐ ของครูจัดการเรียนรู้ให้นักเรียน
เกิดกระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และคิด
สร้างสรรค์โดยปฏิบัติจริงผ่านการทําโครงงาน/
กิจกรรม/การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง 
และนักเรียนขยายความคิดนําไปปรับใช้ใน
ชีวิตได้ 

ดีเลิศ - โครงงาน 
- กิจกรรม STEM  
- แผนการสอน(ครูทุกคนคนละ ๑ หน่วย แบบ
สมบูรณ์ มีการบันทึกหลังหลังแผน) 
- หลักสูตร  
- ชิ้นงานนักเรียน 
- รางวัล(เกียรติบัตร) 
 
 
 



๓๙ 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน หลักฐานร่องรอย 

 ๓.๒  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

- ร้อยละ ๙๐ ของครูพัฒนาและใช้สื่อการสอน 
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับสาระ
ที่สอน สร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียน 
- ร้อยละ ๙๐ มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ดีเลิศ - ทะเบียนหนังสือ 
- ภาพถ่ายการเรียนการสอนที่ใช้สื่อ DLTV 
DLIT 
- เกียรติบัตร การอบรมต่างๆเกี่ยวกับการใช้
เทคโนโลยี / คูปองครู 
- ภาพถ่ายโครงการ กิจกรรมต่างๆทั้งในและ
นอกสถานศึกษา 
- แบบสรุปกิจกรรม 
- โครงการทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้ต่างๆ 

 ๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก - ครูทุกคนมีข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลและ
นําสรุปผลการสังเคราะห์ไปวางแผน
พัฒนาการเรียน นักเรียนชัดเจน 
-  ครูและนักเรียนร่วมกันกําหนดแนวทางการ
เรียนรู้และปฏิบัติตนในห้องเรียน 

ดีเลิศ - ภาพถ่ายการจัดห้องเรียน/ข้อตกลงในชั้น
เรียน 
- ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน/ธุรการชั้น
เรียน/บันทึกการเยี่ยมบ้าน 

 ๔.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ  และนําผลมาพัฒนาผู้เรียน 

- ครูทุกคนมีแผนการวัดและประเมินนักเรียน
ชัดเจนตลอดปีการศึกษา(มีการกําหนดสัดส่วน
คะแนน จํานวนชิ้นงาน และพฤติกรรม
นักเรียน ชัดเจน) มีการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้
ของนักเรียนและนําผลมาพัฒนาให้นักเรียน

ดีเลิศ - ปพ.๕/แผนการสอน 



๔๐ 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน หลักฐานร่องรอย 

บรรลุผลตามตัวชี้วัดของหลักสูตร 

 ๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

-  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูจัดให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้/แสดงความคิดเห็นของ
นักเรียน อย่างน้อยเดือนละ ๒ ครั้ง 
- ครูทุกคนในแต่ละสายชั้น มีการอภิปราย
แลกเปลี่ยนวิธีการสอนและการแก้ปัญหา
นักเรียนเป็นประจําทุกสัปดาห์ 

ดีเลิศ ภาพถ่ายการประชุม 
บันทึกการประชุมแต่ละสายชั้น 

 
หมายเหตุ :  ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม       ดีเลิศ      ดี      ปานกลาง      กําลังพัฒนา



๔๐ 

 

๒.๓ สรุป ระดับคุณภาพ ๓ มาตรฐาน 
๑.สรุประดับคุณภาพ และคุณภาพของโรงเรียน ระดับปฐมวัย 

มาตรฐาน ค่าฐานนิยม(Mode) ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน ๔ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ๔ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

๔ ยอดเยี่ยม 

 ระดับคุณภาพ ๔ ยอดเยี่ยม 
 
 ๒.สรุประดับคุณภาพ และคุณภาพของโรงเรียน ระดับขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐาน ค่าฐานนิยม(Mode) ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน ๔ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ๔ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

๔ ดีเลิศ 

 ระดับคุณภาพ ๔ ดีเลิศ 

 
 
๔.๒. จุดเด่น 
 ระดับปฐมวัย 

๑. เด็กมีร่างกายเจริญเติบโตตามวัย มีน้ําหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน มีทักษะการเคลื่อนไหว
ตามวัย สามารถดูแลรักษาสุขภาพ และหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด  

๒. เด็กมีลักษณะพฤติกรรมที่แสดงออกทางอารมณ์ จิตใจ และความรู้สึกที่เหมาะสมกับวัย มี
ความสุข ร่าเริง แจ่มใสแสดงออกและควบคุมการแสดงออกของอารมณ์อย่างเหมาะสมกับวัยเมื่อเผชิญ
กับสถานการณ์ต่างๆตลอดจนชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ 

๓. สถานศึกษามีวิธีการ แนวทาง และแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยเพ่ือพัฒนาให้
เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถ 
และความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยมีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและนําสู่การปฏิบัติ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษา
ปฐมวัยมีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย มีการ
สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น รวมทั้งมีการจัดสิ่ง
อํานวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน 



๔๑ 

 

 
 ระดับพื้นฐาน 

๑. ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมทั้งสามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารได้ทุกคน สามารถ

ใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทาง

กายและน้ําหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบวินัย จนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของ

ชุมชนโดยรอบในเรื่องความมีวินัย เคารพกฎกติกา มารยาทของสังคม ได้แก่ การเข้าคิวขึ้นรถโดยสาร

สาธารณะ ความมีน้ําใจของนักเรียน 

๒. โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) มีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ             

โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) ได้ใช้เทคนิค การประชุมที่หลากหลายวิธี เช่น การ

ประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกําหนด

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ

ประจําปี ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการ

ปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ ครูผู้สอนสามารถ

จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล การดําเนินงาน และ

การจัดทํารายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนการวิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้

เป็นหลักฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

๓. ครูมีความตั้งใจ มุ่งม่ันในการพัฒนาการสอน โดยการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ โดยการ

คิดได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อ

เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ

การเรียนรู้ และผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคน ได้รับการตรวจประเมินพร้อมทั้งให้คําแนะนําจาก

คณะกรรมการวิจัยของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 
๔.๓. จุดควรพัฒนา(ถ้ามี) 
 ระดับปฐมวัย 
   - 
 ระดับพื้นฐาน 

๑. ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ยังต้องเร่งพัฒนาด้านการนําเสนอ การอภิปรายและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผลและต้องพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่าง
เหมาะสม ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ยังต้องได้รับการส่งเสริมในด้านทัศนคติที่ดีต่อ



๔๒ 

 

ความเป็นไทย  ไม่หลงใหลกับค่านิยมต่างชาติ จนเกิดการลอกเลียนแบบ ทําให้ลืมวัฒนธรรมอันดีงาม
ของไทย 

๑. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา

ผู้เรียน 

๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ

เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 

๓. ควรนําภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ และการให้

ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนนําไปใช้ในการพัฒนาตนเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๓ 

 

 ๒.๔ แผนพัฒนาเพื่อความย่ังยืนหรือพัฒนาให้ดีขึ้นหนึ่งระดับ 
  (ทั้งนี้ วิเคราะห์จาก ผลการประเมินภายนอกรอบ ๓ ผลการประเมินรายมาตรฐาน แล้วนํามาวางแผน
โครงการ/กิจกรรม/แนวทางการดําเนินงาน) 
๑. ระดับปฐมวัย 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม/แนวทางการด าเนินงาน หมายเหตุ 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพเด็ก   

๑.๑ มีการพัฒนาด้านร่างกาย  แข็งแรง  มี
สุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของ  
ตนเองได้      

๑. แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
๒. บันทึกหลังการสอน 
๓. แบบประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย 
๔. รายงานการประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย 
๕. กิจกรรมการเรียนรู้ ๖ กิจกรรม 
๖. บันทึกน้ําหนัก / ส่วนสูง 
๗. แผนการจัดประสบการณ์     
๘. โครงการส่งเสริมผู้เรียนด้านกีฬา 
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
     - กิจกรรมการตรวจสุขภาพ 
     - กิจกรรมการล้างมือ 
     -การแปรงฟันที่ถูกวิธี  

 

๑.๒ มีการพัฒนาด้านอารมณ์  จิตใจ  
ควบคมุ  แลและแสดงงอออกทางอารมณ์ได้ 

๑. แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
๒. แบบประเมินพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ 
๓. รายงานการประเมินพัฒนาการด้านอารมณ์
จิตใจ 
๔. บันทึกความดี  
๕. แบบสังเกตพฤติกรรม 
๖. แผนการจัดประสบการณ์ 

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ/กิจกรรม
สร้างสรรค์และเล่นตามมุม 

๗. โครงงานตามแผนการจัดประสบการณ์ 
๘. รายงานโครงการ ภาพถ่าย / แบบบันทึกการ
สังเกต 
- โครงการพัฒนาการเรียนรู้ระดับปฐมวัย  
- กิจกรรมเรียนรู้มุ่งสู่โครงงาน บ้าน 

 



๔๔ 

 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม/แนวทางการด าเนินงาน หมายเหตุ 
นักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย  โดยใช้ 
กระบวนการสืบเสาะ  
- หน่วยวิทยาศาสตร์ กิจกรรม ๒๐ กิจกรรม 
โครงงาน ๑ โครงงานระดับปฐมวัย  
กิจกรรมเรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ   
     ๑. อนุบาลหรรษา(เสริมสร้างเด็กและ
ผู้ปกครอง) กิจกรรม   
     ๒. ตานก๋วยสลาก อนุรักษ์ประเพณีล้านนา
ไทย   
     ๓. ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่  
     ๔. เด็กดีมีระเบียบวินัย รด.น้อย กองร้อย
อนุบาล 
     ห้องศูนย์สื่อปฐมวัย  
     รายงานการประเมินด้านอารมณ์-จิตใจ 

๑.๓ มีการพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยแหลือ
ตนเอง  และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 

๑. แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
๒. แบบประเมินพัฒนาการด้านสังคม 
๓. รายงานการประเมินพัฒนาการด้านสังคม 
๔. แบบสังเกตการเก็บของเข้าที่ 
๕. บันทึกการออมทรัพย์ 
๖. แผนการจัดประสบการณ์  
๗. รายงานโครงการชวนน้องทําดี 
๘. รายงานโครงงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๙. ภาพถ่ายกิจกรรมสําคัญ 
๑๐. แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม 
- ตาราง กิจวัตรประจําวัน ตรวจสุขภาพ จากครู 
วัดส่วนสูง ชั่งน้ําหนัก  การล้างมือ แปรงฟัน  เล่น
กลางแจ้ง เกมการศึกษา การพักผ่อน นอนหลับ
กลางวัน  
- หมอจากโรงพยาบาลสุขภาพชุมชนตรวจ
สุขภาพ   
- รายงานบันทึกอาหารกลางวัน ดื่มนม  

 



๔๕ 

 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม/แนวทางการด าเนินงาน หมายเหตุ 
- รายงานแบบประเมินพัฒนาการด้านสังคม  
- กิจกรรมออมทรัพย์นักเรียนอนุบาล  
- ร่วมกิจกรรมวันสําคัญ  
       - วันไหว้ครู  
       - วันภาษาไทย สุนทรภู่  
       - วันคริสต์มาส  
       - วันปีใหม่ วันเด็ก วันครู  
       - ร่วมกีฬาสีสัมพันธ์โรงเรียน  
       - วันลอยกระทง  
       - วันเข้า ออกพรรษา  
       - ร่วมงานมุฑิตาจิต  
- โครงการมารยาทงาม 
- โครงการชวนน้องทําดี  
- โครงการสวนครัวเจ้าตัวเล็ก 

๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้  
มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้
ได้ 

๑. แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
๒. แบบประเมินพัฒนาการด้านสังคม 
๓. รายงานการประเมินพัฒนาการด้านสังคม 
๔. แบบสังเกตการเก็บของเข้าที่ 
๕. บันทึกการออมทรัพย์ 
๖. แผนการจัดประสบการณ์  
๗. รายงานโครงการชวนน้องทําดี 
๘. รายงานโครงงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๙. ภาพถ่ายกิจกรรมสําคัญ 
๑๐. แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม 
- แบบประเมินด้านสติปัญญา กิจกรรมการเล่น 
ตามมุมเสรี กิจกรรมประสบการณ์ เกมการศึกษา  
- แหล่งเรียนรู้ นอกห้องเรียน ห้องสมุดโรงเรียน 
ห้องสุดอาเซียน  ห้องสื่อปฐมวัย  ทัศนศึกษาวน 
อุทยานถ้ําหลวงดอยนางนอน  
- ห้องมีทีวีดิจิตอล จานดาวเทียมรับการสื่อสารได้ 
ทุกช่องทาง ติด HTML เรียนรู้จากอินเทอร์เน็ต 

 



๔๖ 

 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม/แนวทางการด าเนินงาน หมายเหตุ 
และคอมพิวเตอร์  
- สื่อเทคโนโลยี   

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและ
จัดการ 

  

๒.๑  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ 
ด้าน  สอดคล้องกับบริบทขอองท้องถิ่น  

มีหลักสูตรโรงเรียนหลวง เป็นหลักสูตร
สถานศึกษา 
- แผนประสบการณ์เรียนรู้ แบบบูรณาการ 
- จัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่ง

ประเทศไทย จัดกิจกรรม ๒๐ กิจกรรม 
รายงานผลการจัดกิจกรรม ๒๐ กิจกรรม และ
โครงงานจากการสืบเสาะ วิทยาศาสตร์ 
โครงงานเรื่อง มหัศจรรย์น้ําหมักชีวิภาพ จาก
ผลไม้ ได้รับการประเมินรับตราวิทยาศาสตร์
น้อย เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จาก
สํานักงานเขต พ้ืนที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓  

- แผนต้านทุจริต ระดับอนุบาล ๓/๒ หน่วยที่ ๓ 
Strong/ จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 

- แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสน 
ประชานุสาสน์) 

 

๒.๒  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน  - คําสั่งการจัดครูประจําชั้นเรียน 
- บันทึกการประชุม 
- บันทึกการนิเทศ 
ครู เอกปฐมวัย ๖ อัตรา  พ่ีเลี้ยง ๖ คน รวมมี ๖ 
ห้องเรียน  ครูดูแล ๑๒ คน นักเรียน ๑๓๗  คน 

 

๒.๓  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านกา
กรรจัดประสบการณ์ 

ครูทุกคนได้เข้ารับการอบรม ทุกครั้ง มีความเชียว
ชาญด้าน การจัดประสบการณ์ มากกว่า ๑๐ -
๒๐ ปี 

 

๒.๔  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการ
เรียนรู้  อย่างปลอดภัย  และเพียงพอ 

มีห้องสื่อระดับปฐมวัย และสื่อในห้องเรียน
เพียงพอ ห้องกว้าง มีทีวีดิจิตอล สรุปรายงาน
มาตรฐานคุณภาพตาม บ่งชี้ ๓ มาตรฐาน 
    ๑. มุมประสบการณ์ในห้องเรียน 

 



๔๗ 

 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม/แนวทางการด าเนินงาน หมายเหตุ 
    ๒. สิ่งแวดล้อมภายในบริเวณโรงเรียน 

 ๓. ภาพการจัดกิจกรรมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๒.๕  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 

โครงการพัฒนาการเรียนรู้ระดับปฐมวัย  
- สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่ม line ผู้ปกครอง 

คณะครู อนุบาล วิชาการ หัวหน้าสาย กลุ่ม
สาระ สีกีฬา  

- ห้องสื่อปฐมวัย มีสื่อพร้อม ทีวี ดิจิตอล และ 
อินเทอร์เน็ต 

- ห้องเรียนอนุบาลมีทุกห้อง สื่อเทคโนโลยี 
สารสนเทศ  ทีวีดิจิตอล อินเทอร์เน็ต และ
คอมพิวเตอร์ 

 

๒.๖  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาส
ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

๑. แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
๒. แผนปฏิบัติการประจําปี  
๓. รายงาน SAR 
๔. บันทึกการนิเทศ 
๕. การประชุมผู้ปกครอง 
๖. ภาพกิจกรรม 
ครูครบชั้นเรียน / มีพ่ีเลี้ยงดูแลนักเรียน ห้องละ
คน บริหารโดยมีหัวหน้าสายชั้น ฝ่ายวิชาการ 
การเงิน 

 

มาตรฐานที่  ๓   การจัดประสบการณ์ที่
เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

  

๓.๑  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมี
การพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 

๑. หลักสูตรสถานศึกษา 
๒. แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
๓. วิจัยในชั้นเรียน 
๔. โครงงาน 
๕. ภาพการจัดกิจกรรม 
๖. ข้อมูลการวิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคล 
๗. บันทึกหลังการจัดกิจกรรม 
- โครงการ/กิจกรรมอยู่ในแผนปฏิบัติการของ
โรงเรียน บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 

 



๔๘ 

 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม/แนวทางการด าเนินงาน หมายเหตุ 
เป็นโครงการ พัฒนาการเรียนรู้ระดับปฐมวัย  
- หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย หลักสูตร
โรงเรียน หลวงระดับปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
- จัดประสบการณ์ เรียนฟรี ๑๕ ปี ครอบคลุม 
ทุกด้าน ส่งเสริมเด็กและผู้ปกครอง มีกิจกรรม
อนุบาลหรรษา ส่งเสริมรักประเพณีบ้านเกิด มี
กิจกรรมตานก๋วย สลากระดับปฐมวัยเข้าวัด จับ
สลากฟังธรรมจากพระ ในวัดกาสา  และทําบุญ
ตักบาตร วันสําคัญ เช่น วันวิสาขบูชา วัน
เข้าพรรษา วันออกพรรษา วันขึ้นปีใหม่ กิจกรรม
ศึกษาแหล่งท่องเที่ยว ตามรอย ๑๓ หมูป่า ในวน
อุทยานถ้ําหลวงดอยนางนอน และเข้าค่ายเด็ก ดี
มีวินัย อดทน ยอมรับ กติกา เรียนรู้ฐานวัดใจ 
และ เกม codding  sorting   - เรียนรู้ตาม
ตารางกิจวัตรประจําวัน เคารพธงชาติ   สวดมนต์  
เคลื่อนไหวและจังหวะ เล่นตามมุมเสรี มุมจัด
ประสบการณ์ เล่นกลางแจ้ง เกมการศึกษา ดู ทีวี
ดิจิตอล อินเทอร์เน็ต ทํากิจกรรม วิทยาศาสตร์ 
น้อยแห่งประเทศไทย ๒๐ กิจกรรม กับ หนึ่ง 
โครงงาน  
- กิจกรรมชวนน้องทําดี จิตอาสา   
- มารยาทดี  และสวนครัวเจ้าตัวเล็ก 

๓.๒  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์
ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 

สรุปรายงานผลการจัดประสบการณ์ บันทึกหลัง
แผน สรุปรายงานการจัดโครงงาน /กิจกรรม 

 

๓.๓  จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้
สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

รูปภาพ ทุกกิจกรรม  

๓.๔  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง
แลละนําผลประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนา
เด็ก 

บัญชีรายชื่อเด็ก บันทึกการพัฒนาเด็ก แผนการ
เรียนรู้ ทดสอบพ้ืนฐานการเรียนรู้   

 

      



๔๙ 

 

๒. ระดับขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม/แนวทางการด าเนินงาน หมายเหตุ 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน   
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   

     ๑)  มีความสามารถในการอ่าน  การ
เขียน  การสื่อสารและการคิดคํานวณ 

- โครงการพัฒนาระบบวัดประเมินผลการศึกษาปี 
๒๕๖๒ 
- โครงการพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษา 
-  กิจกรรมการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการ 
เรียนรู้ 
- กิจกรรมสอนซ่อมเสริมเด็กที่เรียนรู้ช้า 
- สอนเสริม ใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน 
- สอนเสริมด้านการคิดคํานวณโดยใช้ แบบฝึก
ทักษะ 

 

     ๒)  มีความสามารถในการวิเคราะห์

และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 

- โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการ 
- โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
- โครงการ/กิจกรรม STEM สายชั้น ป.๖ 
- กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกผักสวนครัว 
- กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง ขยะรีไซด์เคิล 
- กิจกรรมการสอนแบบโครงงาน 

 

     ๓)  มีความสามารในการสร้าง

นวัตกรรม 

- โครงการพัฒนาการเรียนการสอนห้องศูนย์ 
การเรียนรู้ 
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างนวัตกรรม 
- ผลิตสื่อประกอบการอ่าน 

 

     ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ  และการสื่อสาร 

-โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
(school mis) 
- ทักษะใช้คอมพวิเตอร์พื้นฐาน และ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
- การอบรมครูภาษาอังกฤษและศึกษานิเทศก์ 
โรงเรียนไทยรัฐวิทยาและโรงเรียนคุณภาพ 
ประจําตําบล กลุ่มภาคเหนือ โดยความร่วมมือ 
ระหว่างสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น 
พ้ืนฐาน และบริษัท โมบาย โซลูชั่น อินทิเกร 

 



๕๐ 

 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม/แนวทางการด าเนินงาน หมายเหตุ 
เตอร์ จํากัด : MSI ในโครงการพัฒนาทักษะ 
ภาษาอังกฤษของครูและนักเรียนตามกรอบ 
มาตรฐาน CEFR โดยใช้สื่อ English 
Discoveries 

      ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม

หลักสูตรสถานศึกษา 

- โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- โครงการทักษะวิชาการภาษาจีน 
- โครงการติวเข้มเสริมเติม O-NET ม.๓ 
- จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรและแผน
จัดการเรียนรู้ และมีการวัดและประเมินผลตาม
ตัวชี้วัด อย่างต่อเนื่อง 

 

      ๖)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐานและเจต
คติท่ีดีต่องานอาชีพ 

- โครงการ STEM  EDUCATION 
- โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข 
4มิติและการบริหารจัดการขยะ 
- โครงการ /กิจกรรม ทักษะอาชีพ สายชั้น ป.๖ 
- กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
- จัดกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ จัดการ
แยกขยะ ปลูกผักสวนครัว 

 

๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน   
      ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี
ตามท่ีสถานศึกษากําหนด 

- โครงการวันสําคัญ 
- โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
- โครงงานคุณธรรม “ต้นอ่อนทานตะวัน 
ประโยชน์อนันท์ ราคาพอเพียง” 
- กิจกรรมเด็กดีศรีแม่จัน การบําเพ็ญประโยชน์ 
ลูกเสือ 

 

     ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทย 

- โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
- โครงการสัมพันธ์ชุมชน 
- โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- กิจกรรมทักษะอาชีพ 
- กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
เช่น การแต่งกาย การพูดภาษาถิ่น 

 

     ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ - โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    



๕๑ 

 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม/แนวทางการด าเนินงาน หมายเหตุ 
แตกต่างและหลากหลาย - โครงการกิจกรรมวันสําคัญ “ตรุษจีน”  

- กิจกรรมชุมนุม ลูกเสือ บําเพ็ญประโยชน์ 
- กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 

     ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะ
จิตสังคม 

- โครงการพัฒนาสุขภาพกายและจิต 
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 
- โครงการสํานึกรักบ้านเกิด 
- โครงการอบรมวัยใส ห่างไกลยาเสพติด 
- จัดกีฬาสี กายบริหารก่อนเข้าห้องเรียน โฮมรูม 
แปรงฟันหลังรับประทานอาหารกลางวัน 

 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและ
จัดการ 

  

  ๒.๑  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และ
พันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน 

- โครงการนิเทศภายใน 
- โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
- จัดกิจกรรมทีส่อดคล้องกับเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจของสถานศึกษา 

 

  ๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

- โครงการนิเทศภายใน 
- ปฏิบัติตามแนวทางการบริหารของสถานศึกษา 

 

  ๒.๓  ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสุตรสถาน
ศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

- โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการ 
- โครงการ “ค่ายลูกเสือสํารอง One day 
Camp” 
- โครงการ/กิจกรรม STEM สายชั้น ป.๖ 
- ทํากิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง(การปลูกผักสวน
ครัว) 
- กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง ขยะรีไซด์เคิล 
- กิจกรรม Open House เปิดเฮือนเยือนบ้านแม่
จัน 

 

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

- โครงการพัฒนาบุคลากร 
- โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
- โครงการคัดเลือกครูสอนดีเด่นตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

 



๕๒ 

 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม/แนวทางการด าเนินงาน หมายเหตุ 
- อบรมการทําวิจัยในชั้นเรียน และการทําสื่อการ
สอน 

 ๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคูณ
ภาพ 

- โครงการปรับภูมิทัศน์ในโรงเรียน 
- โครงการห้องสมุด 
- จัดห้องเรียนให้น่าอยู่และเอ้ือต่อกิจกรรมการ
เรียน 

 

๒.๖  จัดระบบเทคโนโบยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

- โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
(school mis) 
- จัดเตรียมเนื้อหาการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยี 

 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

  

๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง  และสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

- โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการ 
- โครงการ “ค่ายลูกเสือสํารอง One day 
Camp” 
- โครงการกิจกรรมวันสําคัญต่าง ๆ 
- โครงการ/กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้
สายชั้น ป.๖ 
- กิจกรรมปลูกผักส่งเสริมทักษะอาชีพ ใน
กิจกรรมลดเวลาเรียน 
- ค่าย English Camp for MEP/IEC ชั้น 
ประถมศึกษาปีที่ ๑ 
- ค่ายทักษะอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 
- ค่ายลูกเสือชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 

 

 ๓.๒  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

- โครงการพัฒนาระบบICT 
- โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
- กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการใช้
เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ 
- สื่อเรียนรู้จาก YouTube  google และวิดีทัศน์ 
- โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ สายชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๕ 
 

 



๕๓ 

 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม/แนวทางการด าเนินงาน หมายเหตุ 
 ๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก - โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการ 

- กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 
- จัดบรรยากาศห้องเรียนให้น่าอยู่ เอื้อต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ปรับเปลี่ยนการนั่ง และจัด
กลุ่มโต๊ะเรียน ให้เหมาะสม 

 

 ๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ  และนําผลมาพัฒนาผู้เรียน 

- โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการ 
- กิจกรรมคัดกรองเด็ก 
- ประเมินจากสภาพจริง อย่างต่อเนื่อง ทั้งก่อน
เรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน และแจ้งผล
การประเมนิให้ผู้เรียนทราบ 

 

 ๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

- โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
- โครงการกิจกรรมวันสําคัญ “วันตรุษจีน”  
- โครงการ/กิจกรรม STEM สายชั้น ป.๖  
- โครงการทักษะวิชาการภาษาจีน  
- โครงการ/กิจกรรม ทักษะอาชีพ สายชั้น ป.๖  
- โครงการพัฒนาสารสนเทศของโรงเรียน  
- โครงการ/กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งการ เรียนรู้ 
สายชั้น ป.๖  
- กิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือเนตรนารี 
- เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นกิจกรรม
การเรียนรู้ 
- Boot Camp Level B1 up 
- PLC สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 



๕๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก   
 

       -  เกณฑ์ระดับคุณภาพ 
       - ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงาน 
       - ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการประเมินภายใน   
                                        - อ่ืนๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

 เกณฑ์ระดับคุณภาพ   โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

   ระดับปฐมวัย 
.................................................................................................. 

 
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา School Grading แหล่งข้อมูล 

ระดับ
คุณภาพ 

รายการพิจารณา 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพเด็ก    

๑.๑ มีการพัฒนาด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  
และดูแลความปลอดภัยของ  
      ตนเองได้       
 
 
 
 
 
 
 

ยอดเยี่ยม 
 

บรรลุผลตามมาตรฐาน มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัย
และดูแลความปลอดภัยของตนเอง ผ่านเกณฑ์ บรรลุตามเป้าหมาย
ของของสถานศึกษากําหนด เด็กปฐมวัยในระดับ เกินเป้าหมายได้รับ
รางวับระดับชาติที่ยอมรับ 

๑. แผนการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ 
๒. บันทึกหลังการสอน 
๓. แบบประเมินพัฒนาการด้าน
ร่างกาย 
๔. รายงานการประเมิน
พัฒนาการด้านร่างกาย 
๕. กิจกรรมการเรียนรู้ ๖ 
กิจกรรม 
๖. บันทึกน้ําหนัก / ส่วนสูง 
๗. แผนการจัดประสบการณ์      
๘. โครงการส่งเสริมผู้เรียนด้าน

ดีเลิศ 
 

เดก็ปฐมวัยร้อยละ ๗๑-๑๐๐  บรรลุผลตามมาตรฐาน มีพัฒนาการ
ด้านร่างกาย แข็งแรง     มีสุขนิสัยและดูแลความปลอดภัยของ
ตนเองในระดับ ๓ ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์ร้อยละ บรรลุตามเป้าหมายของ
ของสถานศึกษากําหนด 

ดี 
 

เด็กปฐมวัยร้อยละ ๖๑-๗๐  บรรลุผลตามมาตรฐาน มีพัฒนาการ
ด้านร่างกาย แข็งแรง     มีสุขนิสัยและดูแลความปลอดภัยของ
ตนเองในระดับ ๓ ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์ร้อยละ บรรลุตามเป้าหมายของ
ของสถานศึกษากําหนด 



    

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา School Grading แหล่งข้อมูล 

ระดับ
คุณภาพ 

รายการพิจารณา 

พอใช้ 
 

เด็กปฐมวัยร้อยละ ๕๑-๖๐  บรรลุผลตามมาตรฐาน มีพัฒนาการ
ด้านร่างกาย แข็งแรง     มีสุขนิสัยและดูแลความปลอดภัยของ
ตนเองในระดับ ๓ ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์ร้อยละ บรรลุตามเป้าหมายของ
ของสถานศึกษากําหนด 

กีฬา 
๙. โครงการโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ 
๑๐. กิจกรรมการตรวจสุขภาพ 
๑๑. กิจกรรมการล้างมือ 

 การแปรงฟันที่ถูกวิธี   
กําลังพัฒนา เด็กปฐมวัยต่ํากว่าร้อยละ ๕๐ บรรลุผลตามมาตรฐาน มีพัฒนาการ

ด้านร่างกาย แข็งแรง   มีสุขนิสัยและดูแลความปลอดภัยของตนเอง
ในระดับ ๓ ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์ร้อยละ บรรลุตามเป้าหมายของของ
สถานศึกษากําหนด 
 

 ๑.๒ มีการพัฒนาด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  แลและ
แสดงงอออกทางอารมณ์ได้ 

ยอดเยี่ยม บรรลุผลตามมาตรฐาน  มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและ
แสดงออกทางอารมณ์ได้ ในระดับ ๓ ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์ร้อยละ บรรลุ
ตามเป้าหมายของของสถานศึกษากําหนดเด็กปฐมวัยในระดับ เกิน
เป้าหมายได้รับรางวับระดับชาติที่ยอมรับ 

๑. แผนการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ 
๒. แบบประเมินพัฒนาการด้าน
อารมณ์จิตใจ 
๓. รายงานการประเมิน
พัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ 
๔. บันทึกความดี  
๕. แบบสังเกตพฤติกรรม 
๖. แผนการจัดประสบการณ์

ดีเลิศ 
 

เด็กปฐมวัยร้อยละ ๗๑-๑๐๐  บรรลุผลตามมาตรฐาน  มีพัฒนาการ
ด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ ในระดับ ๓ 
ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์ร้อยละ บรรลุตาม 

ดี 
 

เด็กปฐมวัยร้อยละ ๖๑-๗๐  บรรลุผลตามมาตรฐาน  มีพัฒนาการ
ด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ ในระดับ ๓ 



    

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา School Grading แหล่งข้อมูล 

ระดับ
คุณภาพ 

รายการพิจารณา 

ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์ร้อยละ บรรลุตามเป้าหมายของของสถานศึกษา
กําหนด 

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ/
กิจกรรมสร้างสรรค์และเล่นตาม
มุม 
๗. โครงงานตามแผนการจัด
ประสบการณ์ 
๘. รายงานโครงการ 
๙. ภาพถ่าย/แบบบันทึกการ
สังเกต 
 

พอใช้ 
 

เด็กปฐมวัยร้อยละ ๕๑-๖๐  บรรลุผลตามมาตรฐาน  มีพัฒนาการ
ด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ ในระดับ ๓ 
ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์ร้อยละ บรรลุตามเป้าหมายของของสถานศึกษา
กําหนด 

กําลังพัฒนา 
 

เด็กปฐมวัยตํ่ากว่าร้อยละ ๕๐  บรรลุผลตามมาตรฐาน  มีพัฒนาการ
ด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ ในระดับ ๓ 
ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์ร้อยละ บรรลุตามเป้าหมายของของสถานศึกษา
กําหนด 

 ๑.๓ มีการพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยแหลือตนเอง  
และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 

ยอดเยี่ยม 
 

บรรลุผลตามมาตรฐาน  มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง
และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ในระดับ ๓ ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
บรรลุตามเด็กปฐมวัยในระดับ เกินเป้าหมายได้รับรางวับระดับชาติที่
ยอมรับ 

๑. .แผนการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ 
๒. แบบประเมินพัฒนาการด้าน
สังคม 
๓. รายงานการประเมิน
พัฒนาการด้านสังคม 
๔. แบบสังเกตการเก็บของเข้าที่ 
๕. บันทึกการออมทรัพย์ 

ดีเลิศ 
 

เด็กปฐมวัยร้อยละ ๗๑-๑๐๐  บรรลุผลตามมาตรฐาน  มีพัฒนาการ
ด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ในระดับ ๓ 
ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์ร้อยละ บรรลุตามเป้าหมายของของสถานศึกษา
กําหนด 



    

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา School Grading แหล่งข้อมูล 

ระดับ
คุณภาพ 

รายการพิจารณา 

ดี 
 

เด็กปฐมวัยร้อยละ ๖๑-๗๐  บรรลุผลตามมาตรฐาน  มีพัฒนาการ
ด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ในระดับ ๓ 
ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์ร้อยละ บรรลุตามเป้าหมายของของสถานศึกษา
กําหนด 

๖. แผนการจัดประสบการณ์  
๗. รายงานโครงการชวนน้องทํา
ดี 
๘. รายงานโครงงานกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
๙. ภาพถ่ายกิจกรรมสําคัญ 
๑๐. แบบบันทึกการสังเกต
พฤติกรรม 
 

พอใช้ 
 

เด็กปฐมวัยร้อยละ  ๕๑-๖๐  บรรลุผลตามมาตรฐาน  มีพัฒนาการ
ด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ในระดับ ๓ 
ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์ร้อยละ บรรลุตามเป้าหมายของของสถานศึกษา
กําหนด 

กําลังพัฒนา 
 

เด็กปฐมวัยตํ่ากว่าร้อยละ ๕๐  บรรลุผลตามมาตรฐาน  มีพัฒนาการ
ด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ในระดับ ๓ 
ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์ร้อยละ บรรลุตาม 

 ๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้  มีทักษะ
การคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ 

ยอดเยี่ยม 
 

เด็กปฐมวัย มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะความคิด
พ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ ในระดับ ๓ ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
บรรลุตามเป้าหมายของของสถานศึกษากําหนดเด็กปฐมวัยในระดับ 
เกินเป้าหมายได้รับรางวับระดับชาติที่ยอมรับ 

๑. การจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ 
๒. แบบประเมินพัฒนาการด้าน
สติปัญญา 
๓. รายงานการประเมิน
พัฒนาการด้านสติปัญญา 
๔. แบบรายงานโครงการ 

ดีเลิศ 
 

เด็กปฐมวัยร้อยละ ๗๑-๑๐๐       บรรลุผลตามมาตรฐาน    มี
พัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะความคิดพ้ืนฐานและ
แสวงหาความรู้ได้ ในระดับ ๓ ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์ร้อยละ บรรลุตาม



    

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา School Grading แหล่งข้อมูล 

ระดับ
คุณภาพ 

รายการพิจารณา 

เป้าหมายของของสถานศึกษากําหนด ๕. กิจกรรมบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย 
๖. รายงานโครงงาน 
๗. ภาพกิจกรรม 
๘. แบบบันทึกการสังเกต 
 

ดี เด็กปฐมวัยร้อยละ ๖๑-๗๐     บรรลุผลตามมาตรฐาน    มี
พัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะความคิดพ้ืนฐานและ
แสวงหาความรู้ได้ ในระดับ ๓ ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์ร้อยละ บรรลุตาม
เป้าหมายของของสถานศึกษากําหนด 
 

พอใช้ 
 

เด็กปฐมวัยร้อยละ ๕๑-๖๐  บรรลุผลตามมาตรฐาน    มีพัฒนาการ
ด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะความคิดพ้ืนฐานและแสวงหา
ความรู้ได้ ในระดับ ๓ ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์ร้อยละ บรรลุตามเป้าหมาย
ของของสถานศึกษากําหนด 

กําลังพัฒนา 
 

เด็กปฐมวัยต่ํากว่าร้อยละ ๕๐  บรรลุผลตามมาตรฐาน    มี
พัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะความคิดพ้ืนฐานและ
แสวงหาความรู้ได้ ในระดับ ๓ ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์ร้อยละ บรรลุตาม

เป้าหมายของของสถานศึกษากําหนด 
 
 
 
 



    

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา School Grading แหล่งข้อมูล 

ระดับ
คุณภาพ 

รายการพิจารณา 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ    
๒.๑  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน  
สอดคล้องกับบริบทขอองท้องถิ่น  

ยอดเยี่ยม 
 

โรงเรียนมีคณะกรรมการจัดทําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา ประกอบด้วยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลายฝ่าย  ครู ผู้บริหาร
สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน / ผู้
ทรงคุณวุฒิ.การนําผลการวิเคราะห์เด็ก บริบท สภาพปัญหา 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาความสอดคล้องหรือสัมพันธ์กัน
ของหัวข้อสําคัญของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 
วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย การจัดประสบการณ์ การสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้  สื่อและแหล่งการเรียนรู้  การนิเทศ กํากับ 
ติด ตรวจสอบ ประเมินผลการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษานําผลการนิเทศ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
การใช้หลักสูตร และหรือ ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 

๑. หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
๒. แผนกิจกรรมหน่วย 
“โรงเรียนหลวง” 
๓. บันทึกการประชุม 
๔. บันทึกการนิเทศ 
๕. รายงานการประเมินตนเอง 
๖. แบบประเมินหลักสูตร 
 



    

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา School Grading แหล่งข้อมูล 

ระดับ
คุณภาพ 

รายการพิจารณา 

ดีเลิศ 
 

โรงเรียนมีคณะกรรมการจัดทําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา ประกอบด้วยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลายฝ่าย  ครู ผู้บริหาร
สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน / ผู้

ทรงคุณวุฒิ.การนําผลการวิเคราะห์เด็ก บริบท สภาพปัญหา 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาความสอดคล้องหรือสัมพันธ์กัน
ของหัวข้อสําคัญของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 

วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย การจัดประสบการณ์ การสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้  สื่อและแหล่งการเรียนรู้  การนิเทศ กํากับ 
ติด ตรวจสอบ ประเมินผลการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ

สถานศึกษานําผลการนิเทศ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
การใช้หลักสูตร 

ดี 
 

โรงเรียนมีคณะกรรมการจัดทําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา ประกอบด้วยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลายฝ่าย  ครู ผู้บริหาร
สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน / ผู้
ทรงคุณวุฒิ.การนําผลการวิเคราะห์เด็ก บริบท สภาพปัญหา 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาความสอดคล้องหรือสัมพันธ์กัน



    

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา School Grading แหล่งข้อมูล 

ระดับ
คุณภาพ 

รายการพิจารณา 

ของหัวข้อสําคัญของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 
วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย การจัดประสบการณ์ การสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้  สื่อและแหล่งการเรียนรู้  การนิเทศ กํากับ 
ติด ตรวจสอบ  

พอใช้ 
 

โรงเรียนมีคณะกรรมการจัดทําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา ประกอบด้วยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลายฝ่าย  ครู ผู้บริหาร
สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครอง การนําผลการ
วิเคราะห์เด็ก บริบท สภาพปัญหา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
ความสอดคล้องหรือสัมพันธ์กันของหัวข้อสําคัญของหลักสูตร

การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย การ
จัดประสบการณ์ การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้  สื่อและแหล่งการ

เรียนรู้   

กําลังพัฒนา 
 

โรงเรียนมีคณะกรรมการจัดทําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา ประกอบด้วยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลายฝ่าย  ครู ผู้บริหาร
สถานศึกษา  การนําผลการวิเคราะห์เด็ก บริบท สภาพปัญหา 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาความสอดคล้องหรือสัมพันธ์กัน



    

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา School Grading แหล่งข้อมูล 

ระดับ
คุณภาพ 

รายการพิจารณา 

ของหัวข้อสําคัญของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 
วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย การจัดประสบการณ์ การสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้  สื่อและแหล่งการเรียนรู้   

 ๒.๒  จัดครุให้เพียงพอกับชั้นเรียน ยอดเยี่ยม 
 

โรงเรียนมีการจัดครูที่มีวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาตรีทาง
การศึกษาปฐมวัย (ได้รับการพัฒนา/อบรมไม่น้อยกว่า  ๒o ชั่วโมง
ต่อปี ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็น
สําคัญ ได้แก่ หลักการ จุดหมาย โครงสร้างของหลักสูตรสถานศึกษา
ระดับปฐมวัยได้ พัฒนาการของเด็กตามวัยทั้งร่างกาย อารมณ์และ
จิตใจ สังคม และสติปัญญาได้  จัดประสบการณ์และกิจกรรม
ประจําวันที่พัฒนาศักยภาพทางสมอง ประเมินพัฒนาการของเด็ก
และการนําผลไปพัฒนาเด็ก  ใช้สื่อที่สอดคล้องกับกิจกรรม/ หน่วย
การเรียนรู้เหมาะสมกับวัยของเด็ก ครบชั้นเรียน 

๑. คําสั่งการจัดครูประจําชั้น
เรียน 
๒. บันทึกการประชุม 
๓. บันทึกการนิเทศ 

ดีเลิศ 
 

โรงเรียนมีการจัดครูที่มีวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาตรีทาง
การศึกษาปฐมวัย  ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดประสบการณ์
ที่เน้นเด็กเป็นสําคัญ ได้แก่ หลักการ จุดหมาย โครงสร้างของ
หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยได้ พัฒนาการของเด็กตามวัยทั้ง
ร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคม และสติปัญญาได้  จัด
ประสบการณ์และกิจกรรมประจําวันที่พัฒนาศักยภาพทางสมอง 



    

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา School Grading แหล่งข้อมูล 

ระดับ
คุณภาพ 

รายการพิจารณา 

ประเมินพัฒนาการของเด็กและการนําผลไปพัฒนาเด็ก  ใชส้ื่อที่
สอดคล้องกับกิจกรรม/ หน่วยการเรียนรู้เหมาะสมกับวัยของเด็ก 
ครบทุกชั้นเรียน 

ดี 
 

โรงเรียนมีการจัดครูที่มีวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาตรีทาง
การศึกษา  ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดประสบการณ์ท่ีเน้น
เด็กเป็นสําคัญ ได้แก่ หลักการ จุดหมาย โครงสร้างของหลักสูตร
สถานศึกษาระดับปฐมวัยได้ พัฒนาการของเด็กตามวัยทั้งร่างกาย 
อารมณ์และจิตใจ สังคม และสติปัญญาได้  จัดประสบการณ์และ
กิจกรรมประจําวันที่พัฒนาศักยภาพทางสมอง ประเมินพัฒนาการ
ของเด็ก  ใช้สื่อที่สอดคล้องกับกิจกรรม/ หน่วยการเรียนรู้เหมาะสม

กับวัยของเด็ก 

พอใช้ 
 

โรงเรียนมีการจัดครูครบชั้นแต่ครูไม่มีวุฒิทางการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีทางการศึกษาปฐมวัย  ครูมคีวามรู้ความสามารถในการ

จัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสําคัญ ได้แก่ หลักการ จุดหมาย 
โครงสร้างของหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยได้ พัฒนาการของ
เด็กตามวัยทั้งร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคม และสติปัญญาได้  

จัดประสบการณ์และกิจกรรมประจําวันที่พัฒนาศักยภาพทางสมอง 
ประเมินพัฒนาการของเด็ก  ใช้สื่อที่สอดคล้องกับกิจกรรม/ หน่วย



    

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา School Grading แหล่งข้อมูล 

ระดับ
คุณภาพ 

รายการพิจารณา 

การเรียนรู้เหมาะสมกับวัยของเด็ก 
กําลังพัฒนา 
 

โรงเรียนมีการจัดครูไม่ครบชั้นครูไม่มีวุฒิทางการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีทางการศึกษาปฐมวัย  ครูมีความรู้ความสามารถในการ

จัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสําคัญ ได้แก่ หลักการ จุดหมาย 
โครงสร้างของหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยได้ พัฒนาการของ
เด็กตามวัยทั้งร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคม และสติปัญญาได้  

จัดประสบการณ์และกิจกรรมประจําวันที่พัฒนาศักยภาพทางสมอง 
ประเมินพัฒนาการของเด็ก  ใช้สื่อที่สอดคล้องกับกิจกรรม/ หน่วย

การเรียนรู้เหมาะสมกับวัยของเด็ก 
 ๒.๓  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านกากรรจัด
ประสบการณ์ 

ยอดเยี่ยม 
 

ครูร้อยละ ๘๐-๑๐๐จัดทําแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา ครอบคลุมพัฒนาการเด็ก
ทั้ง ๔ ด้าน โดยเลือกใช้วิธีสอนเทคนิคการสอน  สื่อแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลายทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนที่หลากหลาย สอดคล้อง
กับความแตกต่างระหว่างบุคคล 

๑. หลักสูตรสถานศึกษา 
๒. แผนการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ 
๓. วิจัยในชั้นเรียน 
๔. โครงงาน 
๕. เกียรติบัตร 
๖. ข้อมูลการวิเคราะห์เด็กเป็น
รายบุคคล 
๗. บันทึกหลังการจัดกิจกรรม 

ดีเลิศ 
 

ครูร้อยละ ๗๐-๗๙จัดทําแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา ครอบคลุมพัฒนาการเด็ก
ทั้ง ๔ ด้าน โดยเลือกใช้วิธีสอนเทคนิคการสอน  สื่อแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลายทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนที่หลากหลาย สอดคล้อง



    

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา School Grading แหล่งข้อมูล 

ระดับ
คุณภาพ 

รายการพิจารณา 

กับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 

ดี 
 

ครูร้อยละ ๖๐-๖๙ จัดทําแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา ครอบคลุมพัฒนาการเด็ก
ทั้ง ๔ ด้าน โดยเลือกใช้วิธีสอนเทคนิคการสอน  สื่อแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลายทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนที่หลากหลาย สอดคล้อง
กับความแตกต่างระหว่างบุคคล 

พอใช้ 
 

ครูร้อยละ ๕๐-๕๙จัดทําแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา ครอบคลุมพัฒนาการเด็ก
ทั้ง ๔ ด้าน โดยเลือกใช้วิธีสอนเทคนิคการสอน  สื่อแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลายทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนที่หลากหลาย สอดคล้อง
กับความแตกต่างระหว่างบุคคล 

กําลังพัฒนา 
 

ครูน้อยกว่าร้อยละ ๕๐จัดทําแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้อง
กับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา ครอบคลุมพัฒนาการ
เด็กท้ัง ๔ ด้าน โดยเลือกใช้วิธีสอนเทคนิคการสอน  สื่อแหล่งเรียนรู้
ที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนที่หลากหลาย 
สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล 

 ๒.๔  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้  อย่าง ยอดเยี่ยม ครูร้อยละ ๘๐-๑๐๐จัดสิ่งแวดล้อมท้ังภายในภายนอกห้องเรียนที่ ๑. มุมประสบการณ์ใน
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ระดับ
คุณภาพ 

รายการพิจารณา 

ปลอดภัย  และเพียงพอ  ส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการครอบคลุมทั้ง
พัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน เหมาะสมตามวัยของเด็ก มีบรรยากาศอบอุ่น
คล้ายบ้าน มีพ้ืนที่เหมาะสมมีมุมประสบการณ์ มีความปลอดภัยโดยมี
การพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ 

ห้องเรียน 
๒. สิ่งแวดล้อมภายในบริเวณ
โรงเรียน 
๓. ภาพการจัดกิจกรรมที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 
 

ดีเลิศ 
 

ครูร้อยละ ๗๐-๗๙จัดสิ่งแวดล้อมทั้งภายในภายนอกห้องเรียนที่
ส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการครอบคลุมทั้ง

พัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน เหมาะสมตามวัยของเด็ก มีบรรยากาศอบอุ่น
คล้ายบ้าน มีพ้ืนที่เหมาะสมมีมุมประสบการณ์ มีความปลอดภัยโดยมี

การพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ 
ดี 
 

ครูร้อยละ๖๐-๖๙จัดสิ่งแวดล้อมทั้งภายในภายนอกห้องเรียนที่
ส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการครอบคลุมทั้ง

พัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน เหมาะสมตามวัยของเด็ก มีบรรยากาศอบอุ่น
คล้ายบ้าน มีพ้ืนที่เหมาะสมมีมุมประสบการณ์ มีความปลอดภัยโดยมี

การพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ 

พอใช้ ครูร้อยละ ๕๐-๕๙ จัดสิ่งแวดล้อมท้ังภายในภายนอกห้องเรียนที่
ส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการครอบคลุมทั้ง

พัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน เหมาะสมตามวัยของเด็ก มีบรรยากาศอบอุ่น
คล้ายบ้าน มีพ้ืนที่เหมาะสมมีมุมประสบการณ์ มีความปลอดภัยโดยมี



    

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา School Grading แหล่งข้อมูล 

ระดับ
คุณภาพ 

รายการพิจารณา 

การพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ 
กําลังพัฒนา 
 

ครูน้อยกว่าร้อยละ ๕๐  จัดสิ่งแวดล้อมทั้งภายในภายนอกห้องเรียน
ที่ส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการครอบคลุมทั้ง
พัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน เหมาะสมตามวัยของเด็ก มีบรรยากาศอบอุ่น
คล้ายบ้าน มีพ้ืนที่เหมาะสมมีมุมประสบการณ์ มีความปลอดภัยโดยมี
การพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ 

   ๒.๕  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการ
เรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

ยอดเยี่ยม 
 

ครูร้อยละ ๑๐๐ใช้สื่อและเทคโนโลยีมากกว่า ๕ รูปแบบที่มีคุณภาพ 
และมีความเหมาะสมกับวัย สอดคล้องกับกิจกรรมการจัด
ประสบการณ์ และพัฒนาการของเด็ก ทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ร่างกาย 
อารมณ์และจิตใจ สังคมและสติปัญญา สื่อมีความปลดภัย และมี
จํานวนพอเพียงกับเด็กมีการนําผลการใช้สื่อมาปรับปรุงคุณภาพสื่อ 
และมีการเผยแพร่ 

๑. สื่อเทคโนโลยีที่นํามาใช้ใน
การจัดประสบการณ์ 
๒. การติดตั้งระบบสัญญาณ
อินเตอร์เน็ต ที่กระจายสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตให้ครบคลุมทั่วถึง 
เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ ์  ของครู 
๓. สื่อของจริง 
 

ดีเลิศ 
 

ครูร้อยละ ๘๐-๙๙ใช้สื่อและเทคโนโลยีมากกว่า ๕ รูปแบบที่มี
คุณภาพ และมีความเหมาะสมกับวัย สอดคล้องกับกิจกรรมการจัด
ประสบการณ์ และพัฒนาการของเด็ก ทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ร่างกาย 
อารมณ์และจิตใจ สังคมและสติปัญญา สื่อมีความปลดภัย และมี

จํานวนพอเพียงกับเด็กมีการนําผลการใช้สื่อมาปรับปรุงคุณภาพสื่อ 
และมีการเผยแพร่ 



    

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา School Grading แหล่งข้อมูล 

ระดับ
คุณภาพ 

รายการพิจารณา 

ดี 
 

ครูร้อยละ๖๐-๖๙ใช้สื่อและเทคโนโลยีมากกว่า ๕ รูปแบบที่มี
คุณภาพ และมีความเหมาะสมกับวัย สอดคล้องกับกิจกรรมการจัด
ประสบการณ์ และพัฒนาการของเด็ก ทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ร่างกาย 
อารมณ์และจิตใจ สังคมและสติปัญญา สื่อมีความปลดภัย และมี

จํานวนพอเพียงกับเด็กมีการนําผลการใช้สื่อมาปรับปรุงคุณภาพสื่อ 
และมีการเผยแพร่ 

พอใช้ 
 

ครูร้อยละ ๕๐-๕๙ใช้สื่อและเทคโนโลยีมากกว่า ๕ รูปแบบที่มี
คุณภาพ และมีความเหมาะสมกับวัย สอดคล้องกับกิจกรรมการจัด
ประสบการณ์ และพัฒนาการของเด็ก ทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ร่างกาย 
อารมณ์และจิตใจ สังคมและสติปัญญา สื่อมีความปลดภัย และมี
จํานวนพอเพียงกับเด็กมีการนําผลการใช้สื่อมาปรับปรุงคุณภาพสื่อ 
และมีการเผยแพร่ 

 

กําลังพัฒนา 
 

ครูน้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ใช้สื่อและเทคโนโลยีมากกว่า ๕ รูปแบบที่มี
คุณภาพ และมีความเหมาะสมกับวัย สอดคล้องกับกิจกรรมการจัด
ประสบการณ์ และพัฒนาการของเด็ก ทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ร่างกาย 
อารมณ์และจิตใจ สังคมและสติปัญญา สื่อมีความปลดภัย และมี

จํานวนพอเพียงกับเด็กมีการนําผลการใช้สื่อมาปรับปรุงคุณภาพสื่อ 
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ระดับ
คุณภาพ 

รายการพิจารณา 

และมีการเผยแพร่ 
 ๒.๖  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

ยอดเยี่ยม 
 

สถานศึกษามีระบบและกลไกในการขับเคลื่อน เพ่ือให้ผู้มีส่วนร่วม
เกี่ยวข้องเกิดความตระหนัก และเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย
อย่างชัดเจนโดยมีการวางแผนการดําเนินงานมีการดําเนินงานเป็น
ระบบ ตรวจสอบ และปรับปรุงการดําเนินงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
เป็นที่ยอมรับและเปน็แบบอย่างแก่สถานศึกษาอื่น 

๑. แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
๒. แผนปฏิบัติการประจําปี  
๓. รายงาน SAR 
๔. บันทึกการนิเทศ 
๕. การประชุมผู้ปกครอง 
๖. ภาพกิจกรรม 
 

ดีเลิศ 
 

สถานศึกษามีระบบและกลไกในการขับเคลื่อน เพ่ือให้ผู้มีส่วนร่วม
เกี่ยวข้องเกิดความตระหนัก และเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย

อย่างชัดเจนโดยมีการวางแผนการดําเนินงานมีการดําเนินงานเป็น
ระบบ ตรวจสอบ และปรับปรุงการดําเนินงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

ดี 
 

สถานศึกษามีระบบและกลไกในการขับเคลื่อน เพ่ือให้ผู้มีส่วนร่วม
เกี่ยวข้องเกิดความตระหนัก และเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย

อย่างชัดเจนโดยมีการวางแผนการดําเนินงานมีการดําเนินงานเป็น
ระบบ ตรวจสอบได้ 

พอใช้ 
 

สถานศึกษามีระบบและกลไกในการขับเคลื่อน เพ่ือให้ผู้มีส่วนร่วม
เกี่ยวข้องเกิดความตระหนัก และเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย

อย่างชัดเจนโดยมีการวางแผนการดําเนินงานมีการดําเนินงานเป็น
ระบบ ตรวจสอบได้ 



    

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา School Grading แหล่งข้อมูล 

ระดับ
คุณภาพ 

รายการพิจารณา 

กําลังพัฒนา โรงเรียนไม่มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
มีส่วนร่วม 

มาตรฐานที่  ๓   การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็น
ส าคัญ 

   

  ๓.๑  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการ
พัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

ยอดเยี่ยม 
 

ครูร้อยละ ๑๐๐เลือกใช้วิธีการสอนเทคนิคการสอน ที่หลากหลายให้
สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคลครูจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่หลากหลาย และครอบคลุมพัฒนาการเด็กท้ัง ๔ ด้าน โดย
จัดประสบการณ์เพ่ือสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเพื่อ
ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้าน
สังคม ด้านสติปัญญาอย่างสมดุล โดยใช้เทคนิคการสอนใช้สื่อที่
หลากหลาย ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนและ สามารถชี้แนะกับ
ผู้อื่นได้ 

๑. หลักสูตรสถานศึกษา 
๒.  แผนการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ 
๓. วิจัยในชั้นเรียน 
๔. โครงงาน 
๕. ภาพการจัดกิจกรรม 
๖. ข้อมลูการวิเคราะห์เด็กเป็น
รายบุคคล 
๗. บันทึกหลังการจัดกิจกรรม 

 
 

ดีเลิศ 
 

ครูร้อยละ ๘๐-๘๙ เลือกใช้วิธกีารสอนเทคนิคการสอน ที่
หลากหลายให้สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคลครูจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย และครอบคลุมพัฒนาการเด็ก
ทั้ง ๔ ด้าน โดยจัดประสบการณ์เพ่ือสร้างโอกาสให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรงเพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย ด้าน
อารมณ์และจิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญาอย่างสมดุล โดยใช้



    

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา School Grading แหล่งข้อมูล 

ระดับ
คุณภาพ 

รายการพิจารณา 

เทคนิคการสอนใช้สื่อที่หลากหลาย ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
และ สามารถชี้แนะกับผู้อ่ืนได้ 

ดี 
 

ครูร้อยละ ๖๐-๗๙ เลือกใช้วิธกีารสอนเทคนิคการสอน ที่
หลากหลายให้สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคลครูจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย และครอบคลุมพัฒนาการเด็ก
ทั้ง ๔ ด้าน โดยจัดประสบการณ์เพ่ือสร้างโอกาสให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรงเพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย ด้าน
อารมณ์และจิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญาอย่างสมดุล โดยใช้
เทคนิคการสอนใช้สื่อที่หลากหลาย ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
และ สามารถชี้แนะกับผู้อ่ืนได้ 

พอใช้ 
 

ครูร้อยละ ๕๐-๕๙ เลือกใช้วิธกีารสอนเทคนิคการสอน ที่
หลากหลายให้สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคลครูจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย และครอบคลุมพัฒนาการเด็ก
ทั้ง ๔ ด้าน โดยจัดประสบการณ์เพ่ือสร้างโอกาสให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรงเพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย ด้าน
อารมณ์และจิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญาอย่างสมดุล โดยใช้
เทคนิคการสอนใช้สื่อที่หลากหลาย ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
และ สามารถชี้แนะกับผู้อ่ืนได้ 



    

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา School Grading แหล่งข้อมูล 

ระดับ
คุณภาพ 

รายการพิจารณา 

กําลังพัฒนา 
 

ครูน้อยกว่าร้อยละ ๕๐ เลือกใช้วิธีการสอนเทคนิคการสอน ที่
หลากหลายให้สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคลครูจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย และครอบคลุมพัฒนาการเด็ก
ทั้ง ๔ ด้าน โดยจัดประสบการณ์เพ่ือสร้างโอกาสให้เด็กได้รับ

ประสบการณ์ตรงเพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย ด้าน
อารมณ์และจิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญาอย่างสมดุล โดยใช้

เทคนิคการสอนใช้สื่อที่หลากหลาย ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
และ สามารถชี้แนะกับผู้อ่ืนได้ 

 ๓.๒  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่น
และปฏิบัติอย่างมีความสุข 

ยอดเยี่ยม 
 

สถานศึกษาสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และ
ปฏิบัติกิจกรรม เรียนรู้ลงมือทําและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่าง
มีความสุข 
จัดบรรยากาศห้องเรียนที่ส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้และส่งเสริม
พัฒนาการครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคมและ
สติปัญญา เหมาะสมตามวัยของเด็ก  มีพ้ืนที่เหมาะสมมีมุม
ประสบการณ์ ประกอบด้วยวัสดุอุปกรณ์หลากหลาย และมีความ
ปลอดภัยโดยมีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ และเป็น
แบบอย่างได้ 

๑. หลักสูตรสถานศึกษา 
๒. แผนการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ 
๓. วิจัยในชั้นเรียน 
๔. โครงงาน 
๕. ภาพการจัดกิจกรรม 
๖. ข้อมูลการวิเคราะห์เด็กเป็น
รายบุคคล 
๗. บันทึกหลังการจัดกิจกรรม 

ดีเลิศ สถานศึกษาสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และ



    

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา School Grading แหล่งข้อมูล 

ระดับ
คุณภาพ 

รายการพิจารณา 

 ปฏิบัติกิจกรรม เรียนรู้ลงมือทําและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่าง
มีความสุข 
จัดบรรยากาศห้องเรียนที่ส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้และส่งเสริม
พัฒนาการครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคมและ

สติปัญญา เหมาะสมตามวัยของเด็ก  มีพ้ืนที่เหมาะสมมีมุม
ประสบการณ์ ประกอบด้วยวัสดุอุปกรณ์หลากหลาย และมีความ

ปลอดภัยโดยมีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ 

ดี 
 

สถานศึกษาสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และ
ปฏิบัติกิจกรรม เรียนรู้ลงมือทําและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่าง
มีความสุข 
จัดบรรยากาศห้องเรียนที่ส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้และส่งเสริม
พัฒนาการครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคมและ

สติปัญญา เหมาะสมตามวัยของเด็ก  มีพ้ืนที่เหมาะสมมีมุม
ประสบการณ์ วัสดุอุปกรณ์หลากหลาย 

พอใช้ 
 

สถานศึกษาสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และ
ปฏิบัติกิจกรรม เรียนรู้ลงมือทําและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่าง
มีความสุข 
จัดบรรยากาศห้องเรียนที่ส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้และส่งเสริม



    

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา School Grading แหล่งข้อมูล 

ระดับ
คุณภาพ 

รายการพิจารณา 

พัฒนาการครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคมและ
สติปัญญา เหมาะสมตามวัยของเด็ก  มีพ้ืนที่เหมาะสมมีมุม

ประสบการณ์  
กําลังพัฒนา 
 

สถานศึกษาสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และ
ปฏิบัติกิจกรรม เรียนรู้ลงมือทําและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
จัดบรรยากาศห้องเรียนที่ส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้และส่งเสริม
พัฒนาการครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคมและ

สติปัญญา  

 ๓.๓  จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมกับวัย 

ยอดเยีย่ม 
 

ครูร้อยละ ๑๐๐ใช้สื่อและเทคโนโลยีมากกว่า ๓ รูปแบบที่มีคุณภาพ 
และมีความเหมาะสมกับวัย สอดคล้องกับกิจกรรมการจัด
ประสบการณ์ และพัฒนาการของเด็ก ทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ร่างกาย 
อารมณ์และจิตใจ สังคมและสติปัญญา สื่อมีความปลอดภัย และมี
จํานวนพอเพียงกับเด็กมีการนําผลการใช้สื่อมาปรับปรุงคุณภาพสื่อ   

๑. หลักสูตรสถานศึกษา 
๒. แผนการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ 
๓. วิจัยในชั้นเรียน 
๔. โครงงาน 
๕. ภาพกิจกรรม 
๖. ข้อมูลการวิเคราะห์เด็กเป็น
รายบุคคล 
๗. บันทึกหลังการจัดกิจกรรม 

 

ดีเลิศ 
 

ครูร้อยละ ๘๐-๘๙ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีมากกว่า ๓ รูปแบบที่มี
คุณภาพ และมีความเหมาะสมกับวัย สอดคล้องกับกิจกรรมการจัด
ประสบการณ์ และพัฒนาการของเด็ก ทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ร่างกาย 
อารมณ์และจิตใจ สังคมและสติปัญญา สื่อมีความปลอดภัย และมี
จํานวนพอเพียงกับเด็กมีการนําผลการใช้สื่อมาปรับปรุงคุณภาพสื่อ   



    

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา School Grading แหล่งข้อมูล 

ระดับ
คุณภาพ 

รายการพิจารณา 

ดี 
 

ครูร้อยละ ๖๐-๗๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีมากกว่า ๓ รูปแบบที่มี
คุณภาพ และมีความเหมาะสมกับวัย สอดคล้องกับกิจกรรมการจัด
ประสบการณ์ และพัฒนาการของเด็ก ทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ร่างกาย 
อารมณ์และจิตใจ สังคมและสติปัญญา สื่อมีความปลอดภัย และมี
จํานวนพอเพียงกับเด็กมีการนําผลการใช้สื่อมาปรับปรุงคุณภาพสื่อ   

 

พอใช้ 
 

ครูร้อยละ ๕๐-๕๙ รูใช้สื่อและเทคโนโลยีมากกว่า ๓ รูปแบบที่มี
คุณภาพ และมีความเหมาะสมกับวัย สอดคล้องกับกิจกรรมการจัด
ประสบการณ์ และพัฒนาการของเด็ก ทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ร่างกาย 
อารมณ์และจิตใจ สังคมและสติปัญญา สื่อมีความปลอดภัย และมี
จํานวนพอเพียงกับเด็กมีการนําผลการใช้สื่อมาปรับปรุงคุณภาพสื่อ   

กําลังพัฒนา 
 

ครูน้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ใช้สื่อและเทคโนโลยีมากกว่า ๓ รูปแบบที่มี
คุณภาพ และมีความเหมาะสมกับวัย สอดคล้องกับกิจกรรมการจัด
ประสบการณ์ และพัฒนาการของเด็ก ทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ร่างกาย 
อารมณ์และจิตใจ สังคมและสติปัญญา สื่อมีความปลอดภัย และมี
จํานวนพอเพียงกับเด็กมีการนําผลการใช้สื่อมาปรับปรุงคุณภาพสื่อ 
 
 
   



    

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา School Grading แหล่งข้อมูล 

ระดับ
คุณภาพ 

รายการพิจารณา 

 ๓.๔  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงแลละนําผล
ประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์
และพัฒนาเด็ก 

ยอดเยี่ยม 
 

ครูร้อยละ ๑๐๐ใช้เครื่องมือประเมินพัฒนาการของเด็ก ๕ ประเภท
ขึ้นไป ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์และ
จิตใจ  และสติปัญญา ได้อย่างเหมาะสม มีการสรุปรายงานผล
พัฒนาการเด็กและสื่อสารกับผู้ปกครองเกี่ยวกับจุดเด่น และจุดที่
ควรพัฒนาและแนวทางในพัฒนาเด็ก อย่างน้อยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง 

๑. หลักสูตรสถานศึกษา 
๒. แผนการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ 
๓. วิจัยในชั้นเรียน 
๔. โครงงาน 
๕. รายงานผลพัฒนาการ 
๖. ข้อมูลการวิเคราะห์เด็กเป็น
รายบุคคล 
๗. บันทึกหลังการจัดกิจกรรม 
 

ดีเลิศ 
 

ครูร้อยละ ๘๐-๘๙ ใช้เครื่องมือประเมินพัฒนาการของเด็ก ๕ 
ประเภทขึ้นไป ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์
และจิตใจ  และสติปัญญา ได้อย่างเหมาะสม มีการสรุปรายงานผล
พัฒนาการเด็กและสื่อสารกับผู้ปกครองเกี่ยวกับจุดเด่น และจุดที่

ควรพัฒนาและแนวทางในพัฒนาเด็ก อย่างน้อยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง 

ดี 
 

ครูร้อยละ ๖๐-๗๙ ใช้เครื่องมือประเมินพัฒนาการของเด็ก ๕ 
ประเภทขึ้นไป ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์
และจิตใจ  และสติปัญญา ได้อย่างเหมาะสม มีการสรุปรายงานผล
พัฒนาการเด็กและสื่อสารกับผู้ปกครองเกี่ยวกับจุดเด่น และจุดที่

ควรพัฒนาและแนวทางในพัฒนาเด็ก อย่างน้อยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง 
พอใช้ 
 

ครูร้อยละ ๕๐-๕๙ ใช้เครื่องมือประเมินพัฒนาการของเด็ก ๕ 
ประเภทขึ้นไป ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์
และจิตใจ  และสติปัญญา ได้อย่างเหมาะสม มีการสรุปรายงานผล
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ระดับ
คุณภาพ 

รายการพิจารณา 

พัฒนาการเด็กและสื่อสารกับผู้ปกครองเกี่ยวกับจุดเด่น และจุดที่
ควรพัฒนาและแนวทางในพัฒนาเด็ก อย่างน้อยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง 

 
กําลังพัฒนา 
 

ครูน้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ใช้เครื่องมือประเมินพัฒนาการของเด็ก ๕ 
ประเภทขึ้นไป ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์
และจิตใจ  และสติปัญญา ได้อย่างเหมาะสม มีการสรุปรายงานผล
พัฒนาการเด็กและสื่อสารกับผู้ปกครองเกี่ยวกับจุดเด่น และจุดที่

ควรพัฒนาและแนวทางในพัฒนาเด็ก อย่างน้อยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

 
 
 

เกณฑ์ระดับคุณภาพ   โรงเรยีนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

   ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
.................................................................................................. 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา School Grading แหล่งข้อมูล 
ระดับ

คุณภาพ 
รายการพิจารณา 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน    

๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน    

     ๑)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การ
สื่อสารและการคิดคํานวณ 
 
 
 
 
 

ยอดเยี่ยม 
 

- นักเรียนจํานวนเกินกว่าเป้าหมายได้รับรางวัลระดับชาติเป็นที่
ยอมรับ   สามารถอ่าน เขียน และสื่อสารภาษาไทยได้ ในระดับ ดี
ขึ้นไป  ตามเกณฑ์ประเมินของ สพฐ.  
- นักเรียนจํานวนเกินกว่าเป้าหมายได้รับรางวัลระดับชาติเป็นที่
ยอมรับ ของห้องเรียน MEP ใช้ภาษาอังกฤษในการแนะนําตนเอง  
สถานศึกษาและสนทนาง่ายๆได้ ในระดับดี ขึ้นไป ตามเกณฑ์
ประเมินของ CEFR   

 - แบบบันทึกการอ่าน 
- แบบประเมนิการอ่าน 
การเขียน 
- หนังสือเล่มเล็ก 
- แบบฝึกตา่งๆ เชน่ แบบ
ฝึกทักษะการอ่าน  แบบ
ฝึกทักษะการคิดคํานวณ  
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ระดับ
คุณภาพ 

รายการพิจารณา 

 
 
 
 

- นักเรียน จํานวนเกินกว่าเป้าหมายได้รับรางวัลระดับชาติเป็นที่
ยอมรับ  สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการแนะนําตนเอง  
สถานศึกษา และสนทนาง่ายๆ ได้ ในระดับผ่าน ขึ้นไป ตามเกณฑ์
ประเมินของโรงเรียน    

- นักเรียน จํานวนเกินกว่าเป้าหมายได้รับรางวัลระดับชาติเป็นที่

ยอมรับ   สามารถคิดคํานวณได้ ในระดับผ่าน ขึ้นไป ตามเกณฑ์

ประเมินของโรงเรียน    

แบบฝึกทักษะ
วิทยาศาสตร์ แบบฝึก
ทักษะภาษาอังกฤษ ฯลฯ 
- ชิ้นงาน  ผลงานนักเรียน 
- รูปถ่ายกิจกรรมต่างๆ  
- โล่รางวลัและเกียรติบัตร

ผลงานของนักเรียน  แต่

ละกลุ่มสาระการเรียนรู ้

- รายงานผลการจัด

กิจกรรมวันคริสต์มาส 

- รายงานผลการเข้าค่าย

ภาษาอังกฤษ  

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิชาภาษาอังกฤษ 

- แบบประเมินของ 
CEFR 

ดีเลิศ 
 

- นักเรียนร้อยละ ๗๑-๑๐๐ สามารถอ่าน  เขียน และสื่อสาร

ภาษาไทยได้ ในระดับดี ขึ้นไป ตามเกณฑ์ประเมินของ สพฐ. 

- นักเรียนร้อยละ ๗๑-๑๐๐ ของห้องเรียน MEP ใช้ภาษาอังกฤษ
ในการแนะนําตนเอง  สถานศึกษาและสนทนาง่ายๆได้ ในระดับดี 
ขึ้นไป ตามเกณฑ์ประเมินของ CEFR 

- นักเรียนร้อยละ ๗๑-๑๐๐ สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการ

แนะนําตนเอง สถานศึกษา และสนทนาง่ายๆ ได้ ในระดับผ่าน 
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ระดับ
คุณภาพ 

รายการพิจารณา 

ขึ้นไป ตามเกณฑ์ประเมินของโรงเรียน 

- นักเรียนร้อยละ ๗๑-๑๐๐ สามารถคิดคํานวณได้ ในระดับผ่าน 

ขึ้นไป ตามเกณฑ์ประเมินของโรงเรียน 

- แบบประเมินการคิด
คํานวณ 

ดี 
 

- นักเรียนร้อยละ ๖๑-๗๐ สามารถอ่าน  เขียน และสื่อสาร

ภาษาไทยได้ ในระดับดี ขึ้นไป ตามเกณฑ์ประเมินของ สพฐ. 

- นักเรียนร้อยละ ๖๑-๗๐ ของห้องเรียน MEP ใช้ภาษาอังกฤษใน
การแนะนําตนเอง  สถานศึกษาและสนทนาง่ายๆได้ ในระดับดี ขึ้น
ไป ตามเกณฑ์ประเมินของ CEFR 
- นักเรียนร้อยละ ๖๑-๗๐ สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการแนะนํา
ตนเอง สถานศึกษา และสนทนาง่ายๆ ได้ ในระดับผ่าน ขึ้นไป 
ตามเกณฑ์ประเมินของโรงเรียน 

- นักเรียนร้อยละ ๖๑-๗๐ สามารถคิดคํานวณได้ ในระดับผ่าน 

ขึ้นไป ตามเกณฑ์ประเมินของโรงเรียน 



    

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา School Grading แหล่งข้อมูล 

ระดับ
คุณภาพ 

รายการพิจารณา 

ปานกลาง 
 

- นักเรียนร้อยละ ๕๑-๖๐ สามารถอ่าน  เขียน และสื่อสาร

ภาษาไทยได้ ในระดับดี ขึ้นไป ตามเกณฑ์ประเมินของ สพฐ. 

- นักเรียนร้อยละ ๕๑-๖๐ ของห้องเรียน MEP ใช้ภาษาอังกฤษใน
การแนะนําตนเอง  สถานศึกษาและสนทนาง่ายๆได้ ในระดับดี ขึ้น
ไป ตามเกณฑ์ประเมินของ CEFR 
- นักเรียนร้อยละ ๕๑-๖๐ สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการแนะนํา
ตนเอง สถานศึกษา และสนทนาง่ายๆ ได้ ในระดับผ่าน ขึ้นไป 
ตามเกณฑ์ประเมินของโรงเรียน 

- นักเรียนร้อยละ ๕๑-๖๐ สามารถคิดคํานวณได้ ในระดับผ่าน 

ขึ้นไป ตามเกณฑ์ประเมินของโรงเรียน 

กําลังพัฒนา 
 

- นักเรียนต่ํากว่า  ร้อยละ ๕๐ สามารถอ่าน  เขียน และสื่อสาร

ภาษาไทยได้ ในระดับดี  

ขึ้นไป ตามเกณฑ์ประเมินของ สพฐ. 

- นักเรียนต่ํากว่า  ร้อยละ ๕๐ ของห้องเรียน MEP ใช้
ภาษาอังกฤษในการแนะนําตนเอง  สถานศึกษาและสนทนาง่ายๆ
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ระดับ
คุณภาพ 

รายการพิจารณา 

ได้ ในระดับดี ขึ้นไป ตามเกณฑ์ประเมินของ CEFR 
- นักเรียนต่ํากว่า  ร้อยละ ๕๐ สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการ
แนะนําตนเอง สถานศึกษา และสนทนาง่ายๆ ได้ ในระดับผ่าน 
ขึ้นไป ตามเกณฑ์ประเมินของโรงเรียน 

- นักเรียนต่ํากว่า  ร้อยละ ๕๐ สามารถคิดคํานวณได้ ในระดับ

ผ่าน ขึ้นไป ตามเกณฑ์ประเมินของโรงเรียน 

     ๒)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมี
วิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และ
แก้ปัญหา 

ยอดเยี่ยม 
 

นักเรียนจํานวนเกินกว่าเปา้หมายได้รับรางวัลระดบัชาติเป็นที่ยอมรับ  
สามารถคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมวีิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลีย่น
ความคิดเห็นและแก้ปัญหาได้ ในระดับผ่าน ขึ้นไป 

- แบบฝึกทักษะ 

- โครงงานคณิตศาสตร์ ,
วิทยาศาสตร์ ,โครงงาน
อาชีพ , โครงงาน
คุณธรรม  , ผลงาน
กิจกรรม  STEM   
/ ผลงานนักเรียน ต่างๆ  

ฯลฯ 

ดีเลิศ 
 

นักเรียนร้อยละ ๗๑-๑๐๐ สามารถคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาได ้
ในระดับผ่าน ขึ้นไป 

ดี 
 

นักเรียนร้อยละ ๖๑-๗๐ สามารถคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาได ้
ในระดับผ่าน ขึ้นไป 
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ระดับ
คุณภาพ 

รายการพิจารณา 

ปานกลาง 
 

นักเรียนร้อยละ ๕๑-๖๐ สามารถคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาได ้
ในระดับผ่าน ขึ้นไป 

- แบบประเมินการคิด

วิเคราะห์ 

 
กําลังพัฒนา 
 

นักเรียนต่ํากว่า  ร้อยละ ๕๐  สามารถคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาได ้
ในระดับผ่าน ขึ้นไป 

     ๓)  มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม ยอดเยี่ยม 
 

นักเรียนจํานวนเกินกว่าเป้าหมายได้รับรางวัลระดับชาติเป็นที่
ยอมรับ   มีความรู้และมีทักษะพ้ืนฐานในการสร้างนวัตกรรม มี
ชิ้นงานนวัตกรรมอย่างน้อยคนละ ๑ ชิ้นต่อปีการศึกษา 

- ผลงานนักเรียน
,นวัตกรรมของครู/
นักเรียน 
 ดีเลิศ 

 
นักเรียนร้อยละ ๗๑-๑๐๐ มีความรู้และมีทักษะพ้ืนฐานในการ
สร้างนวัตกรรม มีชิ้นงานนวัตกรรมอย่างน้อยคนละ ๑ ชิ้นต่อปี
การศึกษา 

ดี นักเรียนร้อยละ ๖๑-๗๐ มีความรู้และมีทักษะพื้นฐานในการสร้าง
นวัตกรรม มีชิ้นงานนวัตกรรมอย่างน้อยคนละ 1 ชิ้นต่อปี
การศึกษา 

ปานกลาง 
 

นักเรียนร้อยละ ๕๑-๖๐ มีความรู้และมีทักษะพ้ืนฐานในการสร้าง
นวัตกรรม มีชิ้นงานนวัตกรรมอย่างน้อยคนละ 1 ชิ้นต่อปี
การศึกษา 



    

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา School Grading แหล่งข้อมูล 

ระดับ
คุณภาพ 

รายการพิจารณา 

กําลังพัฒนา 
 

นักเรียนต่ํากว่า  ร้อยละ ๕๐  มีความรู้และมีทักษะพ้ืนฐานในการ
สร้างนวัตกรรม มีชิ้นงานนวัตกรรมอย่างน้อยคนละ ๑ ชิ้นต่อปี
การศึกษา 

     ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
และการสื่อสาร 

ยอดเยี่ยม 
 

นักเรียนนักเรียนจํานวนเกินกว่าเป้าหมายได้รับรางวัลระดับชาติ
เป็นที่ยอมรับ  ขึ้นไป  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง และสังคมในด้าน
การเรียนรู้  การสื่อสาร  การทํางานอย่างสร้างสรรค์และมี
คุณธรรม จริยธรรมในการใช้สื่ออย่างปลอดภัยและรู้เท่าทัน 

- ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 
- ภาพถ่ายนักเรียน
คอมพิวเตอร์  การใช้
อินเทอร์เน็ต และ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
- ผลงานนักเรียน 
- เกียรติบัตรการได้รับ
รางวัลของนักเรียน 
- แบบประเมินสมรรถนะ
ของผู้เรียน 
 

ดีเลิศ 
 

นักเรียนร้อยละ ๗๑-๑๐๐ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง และสังคมในด้าน
การเรียนรู้  การสื่อสาร  การทํางานอย่างสร้างสรรค์และมี
คุณธรรม จริยธรรมในการใช้สื่ออย่างปลอดภัยและรู้เท่าทัน 

ดี 
 

นักเรียนร้อยละ ๖๑-๗๐ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง และสังคมในด้าน
การเรียนรู้  การสื่อสาร  การทํางานอย่างสร้างสรรค์และมี
คุณธรรม จริยธรรมในการใช้สื่ออย่างปลอดภัยและรู้เท่าทัน 

ปานกลาง 
 

นักเรียนร้อยละ ๕๑-๖๐ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง และสังคมในด้าน



    

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา School Grading แหล่งข้อมูล 

ระดับ
คุณภาพ 

รายการพิจารณา 

การเรียนรู้  การสื่อสาร  การทํางานอย่างสร้างสรรค์และมี
คุณธรรม จริยธรรมในการใช้สื่ออย่างปลอดภัยและรู้เท่าทัน 

กําลังพัฒนา 
 

นักเรียนต่ํากว่า  ร้อยละ ๕๐  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง และสังคมในด้าน
การเรียนรู้  การสื่อสาร  การทํางานอย่างสร้างสรรค์และมี
คุณธรรม จริยธรรมในการใช้สื่ออย่างปลอดภัยและรู้เท่าทัน 

      ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

ยอดเยี่ยม 
 

- นักเรียน จํานวนเกินกว่าเป้าหมายได้รับรางวัลระดับชาติเป็นที่
ยอมรับ   มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยรวมตามหลักสูตร
สถานศึกษา  ในระดับคุณภาพ ๓ ขึ้นไป 
- คะแนนเฉลี่ยการประเมินระดับชาติของโรงเรียนสูงกว่า
ระดับประเทศ 

- หลักสูตรสถานศึกษา 
- รายงานสรุปผลการ
สอบ PISA , NT ,  O-
NET , ข้อสอบกลาง 
- รายงานสรุปผล
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ป.๑ – ม.๓ 
 
 

ดีเลิศ 
 

- นักเรียนร้อยละ ๗๑-๑๐๐  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยรวม
ตามหลักสูตรสถานศึกษา  ในระดับคุณภาพ ๓ ขึ้นไป 
- คะแนนเฉลี่ยการประเมินระดับชาติของโรงเรียนสูงกว่า
ระดับประเทศ 

ดี 
 

นักเรียนร้อยละ ๖๑-๗๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยรวมตาม
หลักสูตรสถานศึกษา  ในระดับคุณภาพ ๓ ขึ้นไป 
- คะแนนเฉลี่ยการประเมินระดับชาติของโรงเรียนสูงกว่า



    

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา School Grading แหล่งข้อมูล 

ระดับ
คุณภาพ 

รายการพิจารณา 

ระดับประเทศ 
ปานกลาง 
 

นักเรียนร้อยละ ๕๑-๖๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยรวมตาม
หลักสูตรสถานศึกษา  ในระดับคุณภาพ ๓ ขึ้นไป 
- คะแนนเฉลี่ยการประเมินระดับชาติของโรงเรียนเท่ากับ
ระดับประเทศ 

กําลังพัฒนา 
 

นักเรยีนต่ํากว่า  ร้อยละ ๕๐  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยรวม
ตามหลักสูตรสถานศึกษา  ในระดับคุณภาพ ๓ ขึ้นไป 
- คะแนนเฉลี่ยการประเมินระดับชาติของโรงเรียนต่ํากว่า
ระดับประเทศ 

๖)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  ยอดเยี่ยม 
 

นักเรียนจํานวนเกินกว่าเป้าหมายได้รับรางวัลระดับชาติเป็นที่
ยอมรับ   มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น 

- ผลงานโครงงานอาชีพ  
- ภาพถ่ายการทําขนม   
การปลูกผัก , การทํา
โครงงานอาชีพ   
- บัญชีรายรับ – รายจ่าย 

ของนักเรียน 

- แบบประเมินเจตคติ

ของนักเรียน 

ดีเลิศ 
 

นักเรียนร้อยละ ๗๑-๑๐๐ มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ี
ดีต่องานอาชีพ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาต่อในระดับชั้นที่
สูงขึ้น 

ดี 
 

นักเรียนร้อยละ ๖๑-๗๐ มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดี
ต่องานอาชีพ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น 

ปานกลาง นักเรียนร้อยละ ๕๑-๖๐ มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดี



    

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา School Grading แหล่งข้อมูล 

ระดับ
คุณภาพ 

รายการพิจารณา 

 ต่องานอาชีพเพ่ือเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น - แบบประเมินชิ้นงาน 

- แบบรายงานผล
กิจกรรมชุมนุม 

กําลังพัฒนา 
 

นักเรียนต่ํากว่า  ร้อยละ ๕๐  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจต
คติท่ีดตี่องานอาชีพเพ่ือเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับชั้นที่
สูงขึ้น 

๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน    
      ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษากําหนด 

ยอดเยี่ยม -  นักเรียนจํานวนเกินกว่าเป้าหมายได้รับรางวัลระดับชาติเป็นที่
ยอมรับ   มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา
กําหนด ในระดับดี ขึ้นไป 
- นักเรียนจํานวนเกินกว่าเป้าหมายได้รับรางวัลระดับชาติเป็นที่
ยอมรับ   มีพฤติกรรมแสดงออกถึงค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
กําหนด ในระดับดีขึ้นไป 

-ภาพถ่ายการร่วมกิจกรรม
โครงการต่างๆที่เก่ียวกับ
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ไทย  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
และความเป็นไทย เช่น  
กิจกรรมวันลอยกระทง   
แห่เทียนเข้าพรรษา วัน
ไหว้ครู, วันพ่อแห่งชาติ, 
วันแม่แห่งชาติฯลฯ 
- รายงานโครงการต่างที่
เกี่ยวข้อง เช่น  โครงการ
วันสําคัญ  , โครงการ
กีฬาสีสัมพันธ์ , โครงการ

ดีเลิศ 
 

- นักเรียนร้อยละ ๗๑-๑๐๐ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดีตามท่ี
สถานศึกษากําหนด ในระดับดี ขึ้นไป 
- นักเรียน ร้อยละ ๗๐-๗๙ มีพฤติกรรมแสดงออกถึงค่านิยมที่ดี
ตามท่ีสถานศึกษากําหนด ในระดับดีข้ึนไป 

ดี 
 

- นักเรียนร้อยละ ๖๑-๗๐ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษากําหนด ในระดับดีขึ้นไป 
- นักเรียน ร้อยละ ๖๑-๗๐ มีพฤติกรรมแสดงออกถึงค่านิยมที่ดี



    

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา School Grading แหล่งข้อมูล 

ระดับ
คุณภาพ 

รายการพิจารณา 

ตามท่ีสถานศึกษากําหนด ในระดับดีข้ึนไป ส่งเสริมสุขภาพอนามัย
นักเรียน ,โครงการดนตรี 
นาฎศิลป์ ฯลฯ 
- โล่รางวัล การแข่งขัน
กีฬาต่างๆ ,การประกวด
ต่างๆ 
-เกียรติบัตรแข่งทักษะ
วิชาการ เช่น มารยาทไทย 
, นิทานคุณธรรม , ร้อง
เพลงคุณธรรม , 
ภาพยนตร์สั้น ฯลฯ 
-แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
-แบบประเมินค่านิยม 
๑๒ ประการ 
-แบบสัมภาษณ์นักเรียน
เกี่ยวกับความภูมิใจใน

ปานกลาง 
 

- นักเรียนร้อยละ ๕๑-๖๐ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษากําหนด ในระดับดีขึ้นไป 
- นักเรียน ร้อยละ ๕๑-๖๐ มีพฤติกรรมแสดงออกถึงค่านิยมที่ดี
ตามท่ีสถานศึกษากําหนด ในระดับดีข้ึนไป 

กําลังพัฒนา 
 

- นักเรียนต่ํากว่า  ร้อยละ ๕๐ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี
ตามท่ีสถานศึกษากําหนด ในระดับดีข้ึนไป 
- นักเรียนต่ํากว่า  ร้อยละ ๕๐ มีพฤติกรรมแสดงออกถึงค่านิยมที่ดี
ตามท่ีสถานศึกษากําหนด ในระดับดีข้ึนไป 
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ระดับ
คุณภาพ 

รายการพิจารณา 

ท้องถิ่นและความเป็น
ไทย 
- การแต่งกายชุด
พ้ืนเมือง , ชุดประจําชน
เผ่าทุกวันศุกร์ 
 

  ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเยี่ยม 
 

- นักเรียนจํานวนเกินกว่าเป้าหมายได้รับรางวัลระดับชาติเป็นที่
ยอมรับ   มีส่วนร่วมและสืบทอดอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

ภาคเหนือ  ภูมิปัญญาท้องถิ่น   มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็น
คุณค่าความเป็นไทย   

-ภาพถ่ายการร่วมกิจกรรม
โครงการต่างๆที่เก่ียวกับ
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ไทย  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
และความเป็นไทย เช่น  
กิจกรรมวันลอยกระทง   
แห่เทียนเข้าพรรษา วัน
ไหว้ครู, วันพ่อแห่งชาติ, 
วันแม่แห่งชาติฯลฯ 
- รายงานโครงการต่างที่
เกี่ยวข้อง เช่น  โครงการ
วันสําคัญ  , โครงการ

ดีเลิศ 
 

- นักเรียนร้อยละ ๗๑-๑๐๐ มีส่วนร่วมและสืบทอดอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือ  ภูมิปัญญาท้องถิ่น   มีความภูมิใจ 
ในท้องถิ่น เห็นคุณค่าความเป็นไทย   

ดี 
 

- นักเรียนร้อยละ ๖๑-๗๐ มีส่วนร่วมและสืบทอดอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือ  ภูมิปัญญาท้องถิ่น   มีความภูมิใจ 
ในท้องถิ่น เห็นคุณค่าความเป็นไทย   

ปานกลาง 
 

- นักเรียนร้อยละ ๕๑-๖๐ มีส่วนร่วมและสืบทอดอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือ  ภูมิปัญญาท้องถิ่น   มีความภูมิใจ 
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ระดับ
คุณภาพ 

รายการพิจารณา 

ในท้องถิ่น เห็นคุณค่าความเป็นไทย   กีฬาสีสัมพันธ์ , โครงการ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัย
นักเรียน ,โครงการดนตรี 
นาฎศิลป์ ฯลฯ 
- โล่รางวัล การแข่งขัน
กีฬาต่างๆ ,การประกวด
ต่างๆ 
-เกียรติบัตรแข่งทักษะ
วิชาการ เช่น มารยาทไทย 
, นิทานคุณธรรม , ร้อง
เพลงคุณธรรม , 
ภาพยนตร์สั้น ฯลฯ 
-แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
-แบบสัมภาษณ์นักเรียน
เกี่ยวกับความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็น

กําลังพัฒนา 
 

- นักเรียนต่ํากว่า  ร้อยละ ๕๐ มีส่วนร่วมและสืบทอดอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือ  ภูมิปัญญาท้องถิ่น   มีความภูมิใจ 
ในท้องถิ่น เห็นคุณค่าความเป็นไทย   
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ระดับ
คุณภาพ 

รายการพิจารณา 

ไทย 
- การแต่งกายชุด

พ้ืนเมือง , ชุดประจําชน
เผ่าทุกวันศุกร์ 

  ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

ยอดเยี่ยม 
 

นักเรียนจํานวนเกินกว่าเป้าหมายได้รับรางวัลระดับชาติเป็นที่
ยอมรับ   ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย ระหว่างบุคคล  เพศ  วัย  เชื้อชาติ  ศาสนา  ภาษา
วัฒนธรรม ประเพณีและเป็นสมาชิกท่ีดีในสังคม  

- บันทึกแบบคัดกรอง

นักเรียน 

- บันทึกการเยี่ยมบ้าน

นักเรียน 

- ข้อมูลระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน 

-แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์  
- ปพ.๖ 
- ข้อมูล DMC  
- โครงการวันอาเซียน , 
วันคริสต์มาส 

ดีเลิศ 
 

นักเรียนร้อยละ ๗๑-๑๐๐ มียอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย  ระหว่างบุคคล  เพศ  วัย  เชื้อชาติ  
ศาสนา  ภาษาวัฒนธรรม ประเพณีและเป็นสมาชิกที่ดีในสังคม  

ดี 
 

นักเรียนร้อยละ ๖๑-๗๐ ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย  ระหว่างบุคคล  เพศ  วัย  เชื้อชาติ  ศาสนา  
ภาษาวัฒนธรรม ประเพณีและเป็นสมาชิกท่ีดีในสังคม  

ปานกลาง 
 

นักเรียนร้อยละ  ๕๑-๖๐ ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย  ระหว่างบุคคล  เพศ  วัย  เชื้อชาติ  
ศาสนา  ภาษาวัฒนธรรม ประเพณีและเป็นสมาชิกที่ดีในสังคม  

กําลังพัฒนา นักเรียนต่ํากว่า  ร้อยละ ๕๐  ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
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ระดับ
คุณภาพ 

รายการพิจารณา 

 แตกต่างและหลากหลาย  ระหว่างบุคคล  เพศ  วัย  เชื้อชาติ  
ศาสนา  ภาษาวัฒนธรรม ประเพณีและเป็นสมาชิกที่ดีในสังคม  

 

  ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ยอดเยีย่ม 
 

นักเรียนจํานวนเกินกว่าเป้าหมายได้รับรางวัลระดับชาติเป็นที่
ยอมรับ   มีการรักษาสุขภาพกาย  สุขภาพจิต  อารมณ์และสังคม  
และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย  สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อ่ืน ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน 

- รายงานโครงการต่างที่
เกี่ยวข้อง เช่น  โครงการ
กีฬาสีสัมพันธ์ , โครงการ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัย
นักเรียน ,โครงการดนตรี 
นาฎศิลป์ ฯลฯ 
- โล่รางวัล การแข่งขัน
กีฬาต่างๆ 
- ตารางรายการอาหาร
กลางวัน 
- แบบบันทึกสุขภาพ  
- แบบบันทึกน้ําหนัก
ส่วนสูง  
- แบบบันทึกข้อมูลสุข
ภาวะทางโภชนาการของ
นักเรียน  

ดีเลิศ 
 

นักเรียนร้อยละ ๗๑-๑๐๐ มีมีการรักษาสุขภาพกาย  สุขภาพจิต  
อารมณ์และสังคมและแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย  
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความ
ขัดแย้งกับผู้อ่ืน 

ดี 
 

นักเรียนร้อยละ ๖๑-๗๐ มีการรักษาสุขภาพกาย  สุขภาพจิต  
อารมณ์และสังคม  และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย  
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความ
ขัดแย้งกับผู้อ่ืน 

ปานกลาง 
 

นักเรียนร้อยละ ๕๑-๖๐ มีการรักษาสุขภาพกาย  สุขภาพจิต  
อารมณ์และสังคมและแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย  
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความ
ขัดแย้งกับผู้อ่ืน 
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ระดับ
คุณภาพ 

รายการพิจารณา 

กําลังพัฒนา 
 

- นักเรียนต่ํากว่า  ร้อยละ ๕๐ มีการรักษาสุขภาพกาย  
สุขภาพจิต  อารมณ์และสังคมและแสดงออกอย่างเหมาะสมใน
แต่ละช่วงวัย  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อ่ืน 
ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน 

- แบบประเมินสมรรถนะ
ทางร่างกายของนักเรียน 
-แบบคัดกรอง SDQ 

 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ    
  ๒.๑  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่
สถานศึกษากําหนดชัดเจน 

ยอดเยี่ยม 
 

สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่กําหนดชัดเจน 
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน 
นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และเป็นไปได้ในการปฏิบัติและเป็น
แบบอย่างในการปฏิบัติของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

- มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

- แบบประเมินคุณภาพ

ภายใน 

- แผนพัฒนาคุณภาพ

สถานศึกษา 

- แผนปฏิบัติการ

ประจําปี 

- SAR 

- คําสั่งกรรมการประกัน
คุณภาพภายใน 

ดีเลิศ 
 

สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่กําหนดชัดเจน 
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน 
นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งสอดคล้องกบั
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และเป็นไปได้ในการปฏิบัติ 

ดี 
 

สถานศึกษามีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่กําหนดชัดเจน 
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา และเป็นไปได้ในการปฏิบัติ 

ปานกลาง 
 

สถานศึกษามีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ชัดเจน เป็นไปได้
ในการปฏิบัติ 
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กําลังพัฒนา เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถานศึกษากําหนดไม่ชัดเจน  
  ๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 

 
สถานศึกษาใช้กระบวนการ PDCA ในการบริหารและจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษาอย่างชัดเจน เป็นระบบสามารถ
ตรวจสอบได้ และมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เป็นที่
ยอมรับและเป็นแบบอย่างของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

- ข้อมูลสารสนเทศของ

โรงเรียน 

- รายงานผลการประกัน

คุณภาพ 

- มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

- บันทึกการนิเทศภายใน 

- คําสั่งกรรมการนิเทศ
ภายใน 
- บันทึกการประชุม 
(ประชุมประจําเดือน 
ประชุมวิชาการ PLC 
สายชั้น ประชุมฝ่าย
บริหาร) 

-สรุปรายงานผลการ
ดําเนินโครงการ 

ดีเลิศ 
 

สถานศึกษาใช้กระบวนการ PDCA ในการบริหารและจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษาอย่างชัดเจน เป็นระบบสามารถ
ตรวจสอบได้ และมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และเป็นที่
ยอมรับ 

ดี สถานศึกษาใช้กระบวนการ PDCA ในการบริหารและจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษาอย่างชัดเจน เป็นระบบสามารถ
ตรวจสอบได้ 

ปานกลาง 
 

สถานศึกษาใช้กระบวนการ PDCA ในการบริหารและจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษาอย่างชัดเจน อย่างเป็นระบบ 

กําลังพัฒนา 
 

สถานศึกษาใช้กระบวนการ PDCA ในการบริหารและจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษาไมช่ัดเจน  
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  ๒.๓  ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้านตามหลักสุตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม 
 

สถานศึกษามีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาทุกปี  
โดยความร่วมมือของครู บุคลากรในสถานศึกษา คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครองและผู้เรียน และมีแผนพัฒนา
วิชาการท่ีคํานึงถึงคุณภาพผู้เรียนทุกกลุ่มเกินเป้าหมายที่
สถานศึกษากําหนด เป็นแบบอย่างและเป็นที่ยอมรับของโรงเรียน
ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

- หลักสูตรสถานศึกษา 
-หลักสูตรสาระการ
เรียนรู้ 
- หลักสูตรรายวิชา
เพ่ิมเติม 
- แผนการจัดการเรียนรู้ 
- แบบประเมินหลักสูตร
สถานศึกษา 
- แผนพัฒนาวิชาการ 
- แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
- บันทึกการประชุม
คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
- คําสั่งแต่งตั้งกรรมการ
ประเมินหลักสูตร  
- แบบสอบถามความ
ต้องการของผู้เรียน 

ดีเลิศ 
 

สถานศึกษามีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาทุกปี  
โดยความร่วมมือของครู บุคลากรในสถานศึกษา คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครองและผู้เรียน และมีแผนพัฒนา
วิชาการท่ีคํานึงถึงคุณภาพผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ ๗๑-
๑๐๐ ที่สถานศึกษากําหนด 

ดี 
 

สถานศึกษามีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาทุกปี  
โดยความร่วมมือของครู บุคลากรในสถานศึกษา คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครองและผู้เรียน และมีแผนพัฒนา
วิชาการท่ีคํานึงถึงคุณภาพผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ ๖๑-
๗๐ ที่สถานศึกษากําหนด 

ปานกลาง 
 

สถานศึกษามีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาทุกปี  
โดยความร่วมมือของครู บุคลากรในสถานศึกษา คณะกรรมการ



    

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา School Grading แหล่งข้อมูล 

ระดับ
คุณภาพ 

รายการพิจารณา 

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครองและผู้เรียน และมีแผนพัฒนา
วิชาการท่ีคํานึงถึงคุณภาพผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ ๕๑-
๖๐ ที่สถานศึกษากําหนด 

ชุมชน 
- แบบประเมินความพึง

พอใจในการจัด
การศึกษาของโรงเรียน

โดยผู้ปกครอง 
กําลังพัฒนา 
 

สถานศึกษามีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาทุกปี  
โดยความร่วมมือของครู บุคลากรในสถานศึกษา คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครองและผู้เรียน และมีแผนพัฒนา
วิชาการท่ีคํานึงถึงคุณภาพผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ต่ํากว่าร้อยละ 
๕๑ ที่สถานศึกษากําหนด 

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

ยอดเยี่ยม 
 

สถานศึกษาจัดให้ครูและบุคลากร มีการประชุมทางวิชาการ/การ
อบรม/การสัมมนา รวมแล้วไม่น้อยกว่า ๒๐ ชั่วโมงต่อปี
การศึกษา  โดยการมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในระดับ
สถานศึกษา หรือระดับเครือข่าย หรือระดับชาติ และแสดง
บทบาทในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ไม่น้อยกว่า ๕๐
ชั่วโมงต่อปีการศึกษา มีการขยายผลเป็นที่ยอมรับและเป็น
แบบอย่างของโรงเรียนเขตพ้ืนที่การศึกษา  โดยมีครูและบุคลากร
เข้าร่วมร้อยละ ๑๐๐ 

- บันทึกการไปราชการ 
- บันทึกการอบรม/ดูงาน 
- ภาพถ่าย, วิจัยชั้นเรียน 
- บันทึกการประชุมคณะ
คร ู
- ID Plan 
- สําเนาเกียรติบัตร 
- แฟ้มอบรม 
- SAR ครู 

-รายงานการประชุม 
ดีเลิศ 
 

สถานศึกษาจัดให้ครูและบุคลากร มีการประชุมทางวิชาการ/การ
อบรม/การสัมมนา รวมแล้วไม่น้อยกว่า ๒๐ ชั่วโมงต่อปี



    

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา School Grading แหล่งข้อมูล 

ระดับ
คุณภาพ 

รายการพิจารณา 

การศึกษา  โดยการมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในระดับ
สถานศึกษา หรือระดับเครือข่าย หรือระดับชาติ และแสดง
บทบาทในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ไม่น้อยกว่า ๕๐ 
ชั่วโมงต่อปีการศึกษา โดยมีครูและบุคลากรเข้าร่วมร้อยละ ๗๑-
๑๐๐  

PLC 

ดี 
 

สถานศึกษาจัดให้ครูและบุคลากร มีการประชุมทางวิชาการ/การ
อบรม/การสัมมนา รวมแล้วไม่น้อยกว่า ๒๐ ชั่วโมงต่อปีการศึกษา  
โดยการมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในระดับสถานศึกษา 
หรือระดับเครือข่าย หรือระดับชาติ และแสดงบทบาทในชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ไม่น้อยกว่า ๕๐ ชั่วโมงต่อปี
การศึกษา โดยมีครูและบุคลากรเข้าร่วมร้อยละ ๖๑-๗๐ 

ปานกลาง 
 

สถานศึกษาจัดให้ครูและบุคลากร มีการประชุมทางวิชาการ/การ
อบรม/การสัมมนา รวมแล้วไม่น้อยกว่า ๒๐ ชั่วโมงต่อปีการศึกษา  
โดยการมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในระดับสถานศึกษา 
หรือระดับเครือข่าย หรือระดับชาติ และแสดงบทบาทในชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ไม่น้อยกว่า ๕๐ ชั่วโมงต่อปี
การศึกษา โดยมีครูและบุคลากรเข้าร่วมร้อยละ ๕๑-๖๐  
 



    

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา School Grading แหล่งข้อมูล 

ระดับ
คุณภาพ 

รายการพิจารณา 

กําลังพัฒนา 
 

สถานศึกษาจัดให้ครูและบุคลากร มีการประชุมทางวิชาการ/การ
อบรม/การสัมมนา รวมแล้วไม่น้อยกว่า ๒๐ ชั่วโมงต่อปีการศึกษา  
โดยการมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในระดับสถานศึกษา 
หรอืระดับเครือข่าย หรือระดับชาติ และแสดงบทบาทในชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ไม่น้อยกว่า ๕๐ ชั่วโมงต่อปี
การศึกษา โดยมีครูและบุคลากรเข้าร่วมน้อยกว่าร้อยละ ๕๑  

  ๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคูณภาพ 

ยอดเยี่ยม 
 

สถานศึกษามีการปรับสภาพแวดล้อมท่ีสะอาดร่มรื่น ปลอดภัย 
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
มีแหล่งเรียนรู้  มีห้องปฏิบัติการเพียงพอ จัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน มีข้อมูลตรวจสอบ
ได้เป็นที่ยอมรับและเป็นแบบอย่างของชุมชนและโรงเรียนในเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

 

- สนามเด็กเล่น 
- ห้องสมุด 
- ข่วงพญา 
- ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ 
เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ 
ห้องวิทยาศาสตร์ ห้อง
ดนตรี ห้องทักษะอาชีพ  
 ห้องภาษาต่างประเทศ 
- ตารางการใช้
ห้องปฏิบัติการ 
- สถิติการใช้ห้องสมุด 
- รายงานผลโครงการ 

ดีเลิศ 
 

สถานศึกษามีการปรับสภาพแวดล้อมท่ีสะอาดร่มรื่น ปลอดภัย 
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
มีแหล่งเรียนรู้  มีห้องปฏิบัติการเพียงพอ จัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ร้อยละ ๗๑-๑๐๐  
มีข้อมูลตรวจสอบได้ 



    

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา School Grading แหล่งข้อมูล 

ระดับ
คุณภาพ 

รายการพิจารณา 

ดี 
 

สถานศึกษามีการปรับสภาพแวดล้อมท่ีสะอาดร่มรื่น ปลอดภัย 
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
มีแหล่งเรียนรู้  มีห้องปฏิบัติการเพียงพอ จัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ร้อยละ ๖๑-๗๐  มี
ข้อมูลตรวจสอบได้ 

- บันทึกการใช้แหล่ง
เรียนรู้ 

- ทะเบียนภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ปานกลาง 
 

สถานศึกษามีการปรับสภาพแวดล้อมท่ีสะอาดร่มรื่น ปลอดภัย 
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
มีแหล่งเรียนรู้  มีห้องปฏิบัติการเพียงพอ จัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ร้อยละ ๕๑-๖๐  มี
ข้อมูลตรวจสอบได้ 

กําลังพัฒนา 
 

สถานศึกษามีการปรับสภาพแวดล้อมท่ีสะอาดร่มรื่น ปลอดภัย 
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
มีแหล่งเรียนรู้  มีห้องปฏิบัติการเพียงพอ จัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน น้อยว่าร้อยละ ๕๑ 
มีข้อมูลตรวจสอบได้ 
 
 
 



    

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา School Grading แหล่งข้อมูล 

ระดับ
คุณภาพ 

รายการพิจารณา 

  ๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม 
 

สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการ และการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เพียงพอ มีระบบ
การป้องกันที่มีมาตรฐาน การใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อน 
สามารถให้บริการทุกกลุ่มเป้าหมายเป็นที่ยอมรับและเป็น
แบบอย่างของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

- ห้องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์ 

- เว็ปไซด์โรงเรียน 

- สารประชาสัมพันธ์

โรงเรียน 

- ข้อมูลสารสนเทศ

โรงเรียน 

- ข้อมูลออนไลน์เช่น

เฟสบุ๊ก ไลน์กลุ่ม 

-วารสารโรงเรียนหลวง 

 

ดีเลิศ 
 

สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการ และการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เพียงพอ มีระบบ
การป้องกันที่มีมาตรฐาน การใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อน 
สามารถให้บริการได้ ร้อยละ ๗๑-๑๐๐ ของกลุ่มเป้าหมาย 

ดี 
 

สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการ และการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เพียงพอ มีระบบ
การป้องกันที่มีมาตรฐาน การใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อน 
สามารถให้บริการได้ ร้อยละ ๖๑-๗๐ ของกลุ่มเป้าหมาย 

ปานกลาง 
 

สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการ และการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เพียงพอ มีระบบ
การป้องกันที่มีมาตรฐาน การใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อน 
สามารถให้บริการได้ ร้อยละ ๕๑-๖๐ ของกลุ่มเป้าหมาย 

กําลังพัฒนา สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการ



    

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา School Grading แหล่งข้อมูล 

ระดับ
คุณภาพ 

รายการพิจารณา 

 บริหารจัดการ และการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เพียงพอ มีระบบ
การป้องกันที่มีมาตรฐาน การใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อน 
สามารถให้บริการได้ ต่ํากว่าร้อยละ ๕๑ ของกลุ่มเป้าหมาย 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

   

๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  
และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

ยอดเยี่ยม 
 

ครูจัดการเรียนรู้ให้นักเรียน เกิดกระบวนการ วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์โดยปฏิบัติจริงผ่าน การทํา
โครงงาน/กิจกรรม/การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง และนักเรียน
ขยายความคิดนําไปปรับใช้ในชีวิตได้เป็นอย่างดี สามารถเป็น
แบบอย่าง และเป็นที่ยอมรับของหน่วยงาน ส่งผลให้ผู้เรียนและ
สถานศึกษาได้รับรางวัลระดับชาติ 

- โครงงาน 
- กิจกรรม STEM  
- แผนการสอน(ครูทุกคน
คนละ ๑ หน่วย แบบ
สมบูรณ์ มีการบันทึก
หลังหลังแผน) 
- สรุปโครงการ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
คณิตศาสตร์ 
- ภาพกิจกรรมสัปดาห์
วันวิทยาศาสตร์ คณิต 
เทคโนโลยี 
- เกียรติบัตรการอบรม

ดีเลิศ 
 

ร้อยละ ๗๑-๑๐๐ ของครู จัดการเรียนรู้ให้นักเรียน เกิด
กระบวนการ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์โดยปฏิบัติ
จริงผ่าน การทําโครงงาน/กิจกรรม/การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์
จริง และนักเรียนขยายความคิดนําไปปรับใช้ในชีวิตได้เป็นอย่างดี 

ดี 
 

ร้อยละ ๖๑-๗๐  ของครู จัดการเรียนรู้ให้นักเรียน เกิด
กระบวนการ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์โดยปฏิบัติ
จริงผ่าน การทําโครงงาน/กิจกรรม/การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์



    

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา School Grading แหล่งข้อมูล 

ระดับ
คุณภาพ 

รายการพิจารณา 

จริง และนักเรียนขยายความคิดนําไปปรับใช้ในชีวิตได้เป็นอย่างดี เกี่ยวกับกระบวนการคิด 
 ปานกลาง 

 
ร้อยละ ๕๑ข๖๐  ของครู จัดการเรียนรู้ให้นักเรียน เกิด
กระบวนการ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์โดยปฏิบัติ
จริงผ่าน การทําโครงงาน/กิจกรรม/การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์
จริง และนักเรียนขยายความคิดนําไปปรับใช้ในชีวิตได้เป็นอย่างดี 

กําลังพัฒนา 
 

ต่ํากว่าร้อยละ ๕๐ ครูจัดการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเกิด
กระบวนการคิด และการปฏิบัติจริงน้อย 

 ๓.๒  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม 
 

ครูพัฒนาและใช้สื่อการสอน สื่อเทคโนโลยี สารสนเทศ ที่
สอดคล้องกับสาระที่สอน สร้างแรงจูงใจ ให้กับนักเรียนให้เกิด
การจัดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ และมีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษาที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 
สามารถเป็นแบบอย่าง และเป็นที่ยอมรับของหน่วยงาน ส่งผลให้
ผู้เรียนและสถานศึกษาได้รับรางวัลระดับชาติ 

- ภาพถ่ายโครงการ 
กิจกรรมต่างๆทั้งในและ
นอกสถานศึกษา 
- ทะเบียนคุมสื่อ 
- แบบสรุปโครงการทัศน
ศึกษา 
- รูปภาพแล่งเรียนรู้ 
- ทะเบียนหนังสือ 

- บันทึกรักการอ่าน 

ดีเลิศ 
 

ร้อยละ ๗๑-๑๐๐ ของครูพัฒนาและใช้สื่อการสอน สื่อเทคโนโลยี 
สารสนเทศ ที่สอดคล้องกับสาระท่ีสอน สร้างแรงจูงใจ ให้กับ
นักเรียนให้เกิดการจัดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ และมีแหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาท่ีเอ้ือต่อ การเรียนรู้
ของนักเรียน 



    

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา School Grading แหล่งข้อมูล 

ระดับ
คุณภาพ 

รายการพิจารณา 

ดี 
 

ร้อยละ ๖๑-๗๐ ของครูพัฒนาและใช้สื่อการสอน สื่อเทคโนโลยี 
สารสนเทศ ที่สอดคล้องกับสาระท่ีสอน สร้างแรงจูงใจ ให้กับ
นักเรียนให้เกิดการจัดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ และมีแหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาท่ีเอ้ือต่อ การเรียนรู้
ของนักเรียน 

ปานกลาง 
 

ร้อยละ ๕๑-๖๐ ของครูพัฒนาและใช้สื่อการสอน สื่อเทคโนโลยี 
สารสนเทศ ที่สอดคล้องกับสาระท่ีสอน สร้างแรงจูงใจ ให้กับ
นักเรียนให้เกิดการจัดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ และมีแหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาท่ีเอ้ือต่อ การเรียนรู้
ของนักเรียน 

กําลังพัฒนา 
 

ต่ํากว่าร้อยละ ๕๐ ของครูใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศและ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ การเรียนรู้ของนักเรียน 

 ๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม 
 

ครูมีข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลและนําสรุป ผลการสังเคราะห์
ไปวางแผนพัฒนาการเรียนของนักเรียนชัดเจนและร่วมกับ
นักเรียนกําหนดแนวทางการเรียนรู้และปฏิบัติตนอย่างเป็น 
ระบบ สามารถเป็นแบบอย่าง และเป็นที่ยอมรับของหน่วยงาน 
 
 

- ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน/    
  ธุรการชั้นเรียน/บันทึก
การเยี่ยมบ้าน/     
  แบบสํารวจพหุปัญญา/
EQ/SDQ 
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ระดับ
คุณภาพ 

รายการพิจารณา 

ดีเลิศ 
 

ร้อยละ ๗๑-๑๐๐ ของครูมีข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลและนํา
สรุป ผลการสังเคราะห์ไปวางแผนพัฒนาการเรียนของนักเรียน
ชัดเจนและร่วมกับนักเรียนกําหนดแนวทางการเรียนรู้และปฏิบัติ
ตนอย่างเป็นระบบ 

- ข้อมูลจาก DMC 
- CAR ๑-๔ 
- แผนการสอน 
- แผนการจัดการเรียนรู้
เด็กท่ีมีความต้องการ 

พิเศษ (แผน IEP) 
ดี 
 

ร้อยละ ๖๑-๗๐  ของครูมีข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลและนํา
สรุป ผลการสังเคราะห์ไปวางแผนพัฒนาการเรียนของนักเรียน
ชัดเจนและร่วมกับนักเรียนกําหนดแนวทางการเรียนรู้และปฏิบัติ
ตนอย่างเป็นระบบ 

ปานกลาง 
 

ร้อยละ ๕๑-๖๐ ของครูมีข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลและนํา
สรุป ผลการสังเคราะห์ไปวางแผนพัฒนาการเรียนของนักเรียน
ชัดเจนและร่วมกับนักเรียนกําหนดแนวทางการเรียนรู้และปฏิบัติ
ตนอย่างเป็นระบบ 

กําลังพัฒนา 
 

ต่ํากว่าร้อยละ ๕๐ ของครูมีข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลและนํา
สรุปผลการสังเคราะห์ ไปวางแผนพัฒนาการเรียนของนักเรียน
และร่วมกับนักเรียนกําหนด แนวทางการเรียนรู้และปฏิบัติตนไม่
เป็นระบบที่ชัดเจนและไม่เป็นปัจจุบัน 

 ๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  
และนําผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ยอดเยี่ยม 
 

ครูทุกคนมีแผนการวัดและประเมินนักเรียน ชัดเจนตลอดปี
การศึกษา(มีการกําหนดสัดส่วนคะแนน จํานวน ชิ้นงานและ

- ปพ.5 
- แผนการจัดการเรียนรู้ 
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ระดับ
คุณภาพ 

รายการพิจารณา 

พฤติกรรมนักเรียน ชัดเจน) มีการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ ของ
นักเรยีนและนําผลมาพัฒนาให้นักเรียนบรรลุผลตามมาตรฐาน 
และตัวชี้วัดของหลักสูตร สามารถเป็นแบบอย่าง และเป็นที่
ยอมรับของหน่วยงาน 

- หลักสูตรถานศึกษา 
- ค่าเป้าหมายของแต่ละ
รายวิชา 
- โปรแกรมแสดงผลการ

เรียนออนไลน์ ดีเลิศ 
 

ร้อยละ ๗๑-๑๐๐ ของครูทุกคนมีแผนการวัดและประเมิน
นักเรียน ชัดเจนตลอดปีการศึกษา(มีการกําหนดสัดส่วนคะแนน 
จํานวน ชิ้นงานและพฤติกรรมนักเรียนชัดเจน) มีการวิเคราะห์ผล
การเรียนรู้ ของนักเรียนและนําผลมาพัฒนาให้นักเรียนบรรลุผล
ตามมาตรฐาน และตัวชี้วัดของหลักสูตร 

ดี 
 

ร้อยละ ๖๑-๗๐ ของครูทุกคนมีแผนการวัดและประเมินนักเรียน 
ชัดเจนตลอดปีการศึกษา(มีการกําหนดสัดส่วนคะแนน จํานวน 
ชิ้นงานและพฤติกรรมนักเรียนชัดเจน) มีการวิเคราะห์ผลการ
เรียนรู้ ของนักเรียนและนําผลมาพัฒนาให้นักเรียนบรรลุผลตาม
มาตรฐาน และตัวชี้วัดของหลักสูตร 

ปานกลาง 
 

ร้อยละ ๕๑-๖๐ ของครูทุกคนมีแผนการวัดและประเมินนักเรียน 
ชัดเจนตลอดปีการศึกษา(มีการกําหนดสัดส่วนคะแนน จํานวน 
ชิ้นงานและพฤติกรรมนักเรียน ชัดเจน) มีการวิเคราะห์ผลการ
เรียนรู้ ของนักเรียนและนําผลมาพัฒนาให้นักเรียนบรรลุผลตาม
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ระดับ
คุณภาพ 

รายการพิจารณา 

มาตรฐาน และตัวชี้วัดของหลักสูตร 
กําลังพัฒนา 
 

ต่ํากว่าร้อยละ ๕๐ ของครูทุกคนมีแผนการวัดและประเมิน
นักเรียนตลอดปีการศึกษา มีการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของ
นักเรียนและนําผลมาพัฒนาให้ นักเรียนบรรลุผลตามมาตรฐาน 
และตัวชี้วัดของหลักสูตร 

 ๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ยอดเยีย่ม 
 

๑. ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดให้ครูมีการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
แสดงความคิดเห็นของนักเรียน เดือนละ ๒ ครั้ง เป็นต้นไป 
๒. ครูทุกคนในแต่ละสายชั้นมีการอภิปราย แลกเปลี่ยนวิธีการ
สอนและการแก้ปัญหานักเรียนเป็นประจําทุกสัปดาห์ 

- ภาพถ่ายการประชุม 
- บันทึกการประชุมแต่
ละสายชั้น 
- PLC กลุ่มสาระ 
- ปพ.๖ 
- บันทึกการประชุม
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 
- แบบบันทึกการประชุม
ผู้ปกครองระดับชั้นเรียน 

ดีเลิศ 
 

๑. ร้อยละ ๗๑-๑๐๐ ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดให้ครูมีการ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็นของนักเรียนอย่างน้อย  
เดือนละ ๒ ครั้ง 
๒. ร้อยละ ๗๑-๑๐๐ ครูทุกคนในแต่ละสายชั้นมีการอภิปราย 
แลกเปลี่ยนวิธีการสอนและการแก้ปัญหานักเรียนเป็นประจําทุก
สัปดาห์ 

ดี 
 

๑. ร้อยละ ๖๑-๗๐ ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดให้ครูมีการ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็นของนักเรียนอย่างน้อย 
เดือนละ ๒ ครั้ง 
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คุณภาพ 

รายการพิจารณา 

๒. ร้อยละ ๖๑-๗๐  ครูทุกคนในแต่ละสายชั้นมีการอภิปราย 
แลกเปลี่ยนวิธีการสอนและการแก้ปัญหานักเรียนเป็นประจํา  
ทุกสัปดาห์ 

ปานกลาง 
 

๑. ร้อยละ ๕๑-๖๐ ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดให้ครูมีการ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็นของนักเรียนอย่างน้อย 
เดือนละ ๒ ครั้ง 
๒. ร้อยละ ๕๑-๖๐ ครูทุกคนในแต่ละสายชั้นมีการอภิปราย 
แลกเปลี่ยนวิธีการสอนและการแก้ปัญหานักเรียนเป็นประจํา  
ทุกสัปดาห์ 

กําลังพัฒนา 
 

๑. ต่ํากว่าร้อยละ ๕๐ ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดให้ครูมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้แสดงความคิดเห็นของนักเรียนเป็นบางครั้ง 
๒. ต่ํากว่าร้อยละ ๕๐  ของครูทุกคนในแต่ละสายชั้นมีการ
อภิปรายแลกเปลี่ยน วิธีการสอ และการแก้ปัญหานักเรียนเป็น
บางครั้ง 

 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
ปฐมวัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านแม่จัน ( เชียงแสนประชานุสาสน์ ) 
เรื่อง การก าหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
------------------------------- 

 ตามท่ีมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา  ลงวันที่  ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  โรงเรียนบ้านแม่จัน ( เชียงแสนประชานุสาสน์ ) จึงได้
ปรับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาเป็น ๓ มาตรฐาน  ดังนี้ 
 มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
   ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
    ประกาศ ณ วันที่  ๑ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
           (นายสว่าง  มโนใจ) 
    ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน ( เชียงแสนประชานุสาสน์ ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

การให้ความเห็นชอบ 
ประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนบ้านแม่จัน ( เชียงแสนประชานุสาสน์ ) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

 ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ครั้งที่ ๑  เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ห้อง
ประชุม ICT โรงเรียนบ้านแม่จัน ( เชียงแสนประชานุสาสน์ )  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 
เขต ๓  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้พิจารณามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ของโรงเรียนบ้านแม่จัน ( เชียงแสนประชานุสาสน์ )  เห็นชอบให้ดําเนินการประกาศได้ 
 
 
       ............................................ 
         (นาวาตรีไพฑูรย์  บุญยิ่ง) 
              ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
             โรงเรียนบ้านแม่จัน ( เชียงแสนประชานุสาสน์ ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ของโรงเรียนบ้านแม่จัน ( เชียงแสนประชานุสาสน์ ) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๑  มีจํานวน  ๓  มาตรฐาน ได้แก่ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสําคัญ 

รายละเอียดแต่ละมาตรฐาน  มีดังนี้ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 

๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ 
๑.๓ มีพัฒนาด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
๒.๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์สําหรับครู 
๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสําคัญ 
๓.๑ จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมีความสุข 
๓.๓ จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช่สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการ  
จัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนบ้านแม่จัน ( เชียงแสนประชานุสาสน์ ) 
มีจํานวน ๓ มาตรฐาน ได้แก่ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 



 

 

 

 ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที๓่ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

๑) มีความสามารถในการอ่านการเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ  
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณคิด อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นและ

แก้ปัญหา 
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด 
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน  
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
๒.๓ ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก

กลุม่เป้าหมาย 
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  

  ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที๓่ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนําผลมาพัฒนาผู้เรียน 
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
 

 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านแม่จัน ( เชียงแสนประชานุสาสน์ ) 
เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
..................................................................... 

 
 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
๒๕๕๓ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีกําหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคน
ไทยและการศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา ประกาศ
คณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้
ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)และปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน จากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชนให้
เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การ
ประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ในการประชุม ครั้งที่๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) มี
คุณภาพและมาตรฐาน จึงกําหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  

  ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 

 
(นายสว่าง  มโนใจ) 

ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์ 
 



 

 

 

การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 
เรื่อง กําหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก ระดับ ๕ ยอดเยี่ยม 

๑.๑  มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัย 
ของตนเองได้ 

เด็กร้อยละ ๘๖ 
 

  ๑.๑.๑ มีน้ําหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  

  ๑.๑.๒ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย  
  ๑.๑.๓ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน  

  ๑.๑.๔ หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด  

๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ เด็กร้อยละ ๘๖  
  ๑.๒.๑ ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง  

  ๑.๒.๒ มีความม่ันใจและกล้าแสดงออก  

  ๑.๒.๓ ควบคุมอารมณ์ตนเองได้ เหมาะสมกับวัย  
  ๑.๒.๔ ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ  

๑.๓ มีพัฒนาด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม เด็กร้อยละ ๘๕ 

  ๑.๓.๑ มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคําสั่งสอนของพ่อแม่ ครู อาจารย์  
  ๑.๓.๒ มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน  

  ๑.๓.๓ เล่นและทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้  
  ๑.๓.๔ ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทย และศาสนาที่ตนนับถือ  

๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหา 
ความรู้ได้ 

เด็กร้อยละ ๘๕  
 

  ๑.๔.๑ สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้  

  ๑.๔.๒ มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้  
  ๑.๔.๓ มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสามกับวัย  

  ๑.๔.๔ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  

  ๑.๔.๕ มีจิตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
 

 



 

 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับ ๕ ยอดเยีย่ม 

๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ระดับ ๕ ยอดเยี่ยม 
  ๒.๑.๑ มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา และนําสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

   ๒.๑.๒ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ และเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย  

๒.๒ จัดครูให้เพียงพอขั้นเรียน ระดับ ๕ ยอดเยี่ยม 

  ๒.๒.๑ ครูมีวุฒิความรู้และความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย  
  ๒.๒.๒ ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างนิสัยในเชิงบวก  

๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ระดับ ๕ ยอดเยี่ยม 

  ๒.๓.๑ ครูจัดทําแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับ 
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 

 

  ๒.๓.๒ ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย
และสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง 

 

๒.๔ จัดสภาพแวดล้อม และสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัย และเพียงพอ ระดับ ๕ ยอดเยี่ยม 

  ๒.๔.๑ ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา  

  ๒.๔.๒ เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก  
๒.๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัด

ประสบการณ์สําหรับครู 
ระดับ ๕ ยอดเยี่ยม 

  ๒.๕.๑ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสาม สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก  

  ๒.๕.๒ ครูจัดทําสารนิทัศน์และนํามาไตร่ตรองเพ่ือใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก 
 

 

๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ระดับ ๕ ยอดเยี่ยม 

  ๒.๖.๑ มีระบบ และกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนัก และเข้าใจการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

 

  ๒.๖.๒ สร้างการส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และ 
ท้องถิ่น 
 
 
 

 



 

 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ระดับ ๕ ยอดเยี่ยม 

๓.๑ จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ครูร้อยละ ๙๐ 
  ๓.๑.๑ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคม และสติปัญญา ทุกด้านอย่างสมดุล 

 

   ๓.๑.๒ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการหลากหลาย สอดคล้องกับ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 

 

๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมีความสุข ครูร้อยละ ๙๐ 
  ๓.๒.๑ จัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับแบบการเรียนรู้ของเด็ก เด็กได้ลงมือทํา
เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า ได้เคลื่อนไหว สํารวจ เล่น สังเกต สืบค้น ทดลอง 

 

  ๓.๒.๒ จัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิม ให้เด็กมีโอกาสเลือกทํา
กิจกรรมอย่างอิสระ ความสนใจ ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล 

 

๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ครูร้อยละ ๙๐ 

  ๓.๓.๑ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  

  ๓.๓.๒ จัดบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป

ปรับปรุงการจัดประสบการณ์ และพัฒนาเด็ก 
ครูร้อยละ ๙๐  

  ๓.๔.๑ ใช้เครื่องมือวัด และประเมินพัฒนาการของเด็กตามสภาพจริง  

  ๓.๔.๒ นําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง และรายงานพัฒนาการของ
เด็กแก่พ่อ แม่ ผู้ปกครอง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๖๓ 

มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพผู้เรยีน  
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

๑. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร 
และการคิดคํานวณ 

- นักเรียนร้อยละ ๗๑-๑๐๐ สามารถอ่าน  เขียน และ
สื่อสารภาษาไทยได ้ในระดับด ีขึ้นไป ตามเกณฑ์ประเมิน
ของ สพฐ. 
- นักเรียนร้อยละ ๗๑-๑๐๐ ของห้องเรียน MEP ใช้
ภาษาอังกฤษในการแนะนาํตนเอง  สถานศึกษาและสนทนา
ง่ายๆได้ ในระดบัด ีขึ้นไป ตามเกณฑ์ประเมินของ CEFR 
- นักเรียนร้อยละ ๗๑-๑๐๐ สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการ
แนะนาํตนเอง สถานศึกษา และสนทนางา่ยๆ ได้ ในระดับ
ผ่าน ขึ้นไป ตามเกณฑ์ประเมินของโรงเรียน 
- นักเรียนร้อยละ ๗๑-๑๐๐ สามารถคิดคํานวณได้ ใน
ระดับผา่น ขึ้นไป ตามเกณฑ์ประเมินของโรงเรียน 

๒. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 

นักเรียนร้อยละ ๗๑-๑๐๐ สามารถคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลีย่นความคิดเห็นและ
แก้ปัญหาได้ ในระดบัผา่น ขึ้นไป 

๓. ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม นักเรียนร้อยละ ๗๑-๑๐๐ มีความรู้และมีทักษะพื้นฐานใน
การสร้างนวตักรรม มีชิ้นงานนวตักรรมอย่างน้อยคนละ 1 
ชิ้นต่อปีการศึกษา 

๔. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

นักเรียนร้อยละ ๗๑-๑๐๐ มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารเพื่อพัฒนาตนเอง และ
สังคมในด้านการเรียนรู้  การสื่อสาร  การทํางานอย่าง
สร้างสรรค์และมีคุณธรรม จริยธรรมในการใช้สื่ออย่าง
ปลอดภัยและรู้เท่าทัน 

๕. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

- นักเรียนร้อยละ ๖๑-๗๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย
รวมตามหลักสูตรสถานศึกษา  ในระดับคุณภาพ ๓ ขึ้นไป 
- คะแนนเฉลี่ยการประเมินระดบัชาติของโรงเรียนสูงกวา่
ระดับประเทศ 

๖. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน เจตคติท่ีดีของผู้เรียนต่อ
งานอาชีพ 

นักเรียนร้อยละ ๗๑-๑๐๐ มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และ
เจตคติที่ดตี่องานอาชีพ เพ่ือเป็นพื้นฐานในการศึกษา
ต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น 



 

 

 

 

มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพผู้เรยีน  

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  

๑. มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
กําหนด 

-  นักเรียนร้อยละ 71-100 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด ในระดับดี ขึ้นไป 
- นักเรียนร้อยละ 71-100 มีพฤติกรรมแสดงออกถึง
ค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด ในระดับดีขึ้นไป 

๒. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  

- นักเรียนร้อยละ 71-100 มีส่วนร่วมและสบืทอดอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือ  ภูมิปัญญาท้องถิ่น    
มีความภูมิใจในท้องถ่ิน เห็นคุณค่าความเป็นไทย   

๓. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

นักเรียนร้อยละ 71-100 มียอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย  ระหว่างบุคคล  เพศ  
วัย  เชื้อชาติ  ศาสนา  ภาษาวัฒนธรรม ประเพณีและ
เป็นสมาชิกที่ดีในสังคม  

๔. สุขภาวะร่างกายและจิตสังคม นักเรียนร้อยละ  71-100 มีมีการรักษาสุขภาพกาย  
สุขภาพจิต  อารมณ์และสังคมและแสดงออกอย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่าง
มีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน 

 

มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย 
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการ
จัดการ 

 

๒.๑  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษา
กําหนดชัดเจน 
 

สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่กําหนด

ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความ

ต้องการของชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษา

แห่งชาติ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ

เป็นไปได้ในการปฏิบัติ 

 ๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 
 

สถานศึกษาใช้กระบวนการ PDCA ในการบริหารและ

จัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างชัดเจน เป็นระบบ

สามารถตรวจสอบได้ และมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็น



 

 

 

ปัจจุบัน และเป็นที่ยอมรับ 

 ๒.๓  ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  และทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

สถานศึกษามีการประเมินและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาทุกปี  โดยความร่วมมือของครู บุคลากรใน
สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผู้ปกครองและผู้เรียน และมีแผนพัฒนาวิชาการท่ี
คํานึงถึงคุณภาพผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 71 – 
100 ที่สถานศึกษากําหนด 

 ๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ 

 สถานศึกษาจัดให้ครูและบุคลากร มีการประชุมทาง
วิชาการ/การอบรม/การสัมมนา รวมแล้วไม่น้อยกว่า 
20 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา  โดยการมีส่วนร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในระดับสถานศึกษา หรือ
ระดับเครือข่าย หรือระดับชาติ และแสดงบทบาทใน
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ไม่น้อยกว่า 50 
ชั่วโมงต่อปีการศึกษา โดยมีครูและบุคลากรเข้าร่วมร้อย
ละ 71-100 

๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

 สถานศึกษามีการปรับสภาพแวดล้อมที่สะอาดร่มรื่น 

ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้ 

มีแหล่งเรียนรู้  มีห้องปฏิบัติการเพียงพอ จัดกิจกรรมที่

ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

ร้อยละ 71 – 100  มีข้อมูลตรวจสอบได้ 

 ๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้   
 

สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ

สนับสนุนการบริหารจัดการ และการเรียนรู้อย่าง

หลากหลาย เพียงพอ มีระบบการป้องกันที่มีมาตรฐาน 

การใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อน สามารถให้บริการได้ 

ร้อยละ 61 -70 ของกลุ่มเป้าหมาย 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน
ได้ 

ร้อยละ 71-100 ของครู จัดการเรียนรู้ให้นักเรียน เกิด

กระบวนการ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์

โดยปฏิบัติจริงผ่าน การทําโครงงาน/กิจกรรม/การฝึก

ปฏิบัติในสถานการณ์จริง และ 

นักเรียนขยายความคิดนําไปปรับใช้ในชีวิตได้เป็นอย่างดี 

 ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 ร้อยละ 71-100  ของครูพัฒนาและใช้สื่อการสอน สื่อ
เทคโนโลยี สารสนเทศ ที่สอดคล้องกับสาระท่ีสอน 
สร้างแรงจูงใจ ให้กับนักเรียนให้เกิดการจัดการเรียนรู้
อย่างเต็มศักยภาพ และมีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาที่เอ้ือต่อ การเรียนรู้ของนักเรียน 

 ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  ร้อยละ 71-100 ของครูมีข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล
และนําสรุป ผลการสังเคราะห์ไปวางแผนพัฒนาการ
เรียนของนักเรียนชัดเจนและร่วมกับนักเรียนกําหนด
แนวทางการเรียนรู้และปฏิบัติตนอย่างเป็นระบบ 

๓.๔ ตรวจสอยและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
และนําผลมาพัฒนาผู้เรียน  

ร้อยละ 71-100 ของครูทุกคนมีแผนการวัดและ
ประเมินนักเรียน ชัดเจนตลอดปีการศึกษา(มีการ
กําหนดสัดส่วนคะแนน จํานวน ชิ้นงานและพฤติกรรม
นักเรียนชัดเจน) มีการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ ของ
นักเรียนและนําผลมาพัฒนาให้นักเรียนบรรลุผลตาม
มาตรฐาน และตัวชี้วัดของหลักสูตร 

 ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

     1. ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดให้ครูมีการ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็นของนักเรียน 
เดือนละ 2 ครั้ง เป็นต้นไป 
     2. ครูทุกคนในแต่ละสายชั้นมีการอภิปราย 
แลกเปลี่ยนวิธีการสอนและการแก้ปัญหานักเรียนเป็น
ประจําทุกสัปดาห์ 

 
 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก 
ขั้นพื้นฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (คะแนนนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้) 

ปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนบ้านแม่จันเชียงแสนประชานุสาสน์ 

 
           

สาระ ป.1  ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 
คะแนน
เฉลี่ย 

ภาษาไทย 79.06 77.60 76.74 69.67 70.52 69.84 64.24 70.53 68.69 71.87 

คณิต 61.12 77.31 71.88 66.41 63.86 65.82 65.15 65.16 59.82 66.28 

วิทย์ 62.27 75.81 73.06 67.50 68.32 66.79 67.78 66.19 72.95 68.96 

สังคม 78.89 74.76 75.56 76.11 70.88 72.95 75.85 65.44 76.93 74.15 

ประวัติ 79.13 76.09 76.42 71.77 74.78 76.94 72.85 71.12 78.67 75.31 

สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

71.74 86.39 77.69 77.55 79.36 81.48 77.51 79.10 80.72 79.06 

ศิลปะ 88.85 86.89 81.20 81.53 79.50 81.20 70.40 74.05 77.17 80.09 

การงาน
อาชีพฯ 

80.55 75.88 78.28 75.56 68.65 73.74 66.92 67.36 74.78 73.52 

ภาษาอังกฤษ 62.13 76.34 71.12 61.84 57.95 67.31 66.98 67.46 74.15 67.25 

ภาษาจีน 87.36 83.97 63.53 70.94 68.30 68.42 58.46 54.17 67.35 69.17 
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สรุปผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (คะแนนนเฉลีย่แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้) ปีการศึกาษา 
2563 

ภาษาไทย คณิต วิทย ์ สงัคม ประวติั สขุศกึษาและพลศกึษา ศิลปะ การงานอาชีพฯ ภาษาองักฤษ ภาษาจีน 



 

 

 

  
 

 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านแม่จัน ( เชียงแสนประชานุสาสน์ ) 
เรื่อง การก าหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
------------------------------- 

 ตามท่ีมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา  ลงวันที่  ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  โรงเรียนบ้านแม่จัน ( เชียงแสนประชานุสาสน์ ) จึงได้
ปรับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาเป็น ๓ มาตรฐาน  ดังนี้ 
 มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
   ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
    ประกาศ ณ วันที่  ๑ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
           (นายสว่าง  มโนใจ) 
    ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน ( เชียงแสนประชานุสาสน์ ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

การให้ความเห็นชอบ 
ประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนบ้านแม่จัน ( เชียงแสนประชานุสาสน์ ) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

 ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ครั้งที่ ๑  เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ห้อง
ประชุม ICT โรงเรียนบ้านแม่จัน ( เชียงแสนประชานุสาสน์ )  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 
เขต ๓  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้พิจารณามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ของโรงเรียนบ้านแม่จัน ( เชียงแสนประชานุสาสน์ )  เห็นชอบให้ดําเนินการประกาศได้ 
 
 
       ............................................ 
         (นาวาตรีไพฑูรย์  บุญยิ่ง) 
              ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
             โรงเรียนบ้านแม่จัน ( เชียงแสนประชานุสาสน์ ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ของโรงเรียนบ้านแม่จัน ( เชียงแสนประชานุสาสน์ ) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๑  มีจํานวน  ๓  มาตรฐาน ได้แก่ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสําคัญ 

รายละเอียดแต่ละมาตรฐาน  มีดังนี้ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 

๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ 
๑.๓ มีพัฒนาด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
๒.๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์สําหรับครู 
๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสําคัญ 
๓.๑ จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมีความสุข 
๓.๓ จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช่สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการ  
จัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

 
 



 

 

 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนบ้านแม่จัน ( เชียงแสนประชานุสาสน์ ) 
มีจํานวน ๓ มาตรฐาน ได้แก่ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

 ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที๓่ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

๑) มีความสามารถในการอ่านการเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ  
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณคิด อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นและ

แก้ปัญหา 
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด 
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน  
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
๒.๓ ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก

กลุ่มเป้าหมาย 
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  

  ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที๓่ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนําผลมาพัฒนาผู้เรียน 
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 
 



 

 

 

  
 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านแม่จัน ( เชียงแสนประชานุสาสน์ ) 
เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
..................................................................... 

 
 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
๒๕๕๓ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีกําหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคน
ไทยและการศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา ประกาศ
คณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้
ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)และปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน จากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชนให้
เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การ
ประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ในการประชุม ครั้งที่๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) มี
คุณภาพและมาตรฐาน จึงกําหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  

  ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 

 
(นายสว่าง  มโนใจ) 

ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 
 
 
 



 

 

 

 
การให้ความเห็นชอบ 

ประกาศค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านแม่จัน ( เชียงแสนประชานุสาสน์ ) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 
 ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ครั้งที่  ๑  เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ห้อง
ประชุม ICT โรงเรียนบ้านแม่จัน ( เชียงแสนประชานุสาสน์ )  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 
เขต ๓  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้พิจารณาค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของโรงเรียนบ้านแม่จัน ( เชียงแสนประชานุสาสน์ )  เห็นชอบให้ดําเนินการ
ประกาศได้ 
 
 
       ............................................ 
       ( นาวาตรีไพฑูรย์  บุญยิ่ง ) 
      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
      โรงเรียนบ้านแม่จัน ( เชียงแสนประชานุสาสน์ ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 
เรื่อง กําหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 

 เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก ระดับ ๕ ยอดเยี่ยม 

๑.๑  มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัย 
ของตนเองได้ 

เด็กร้อยละ ๘๐  
ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป 

  ๑.๑.๑ มีน้ําหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  

  ๑.๑.๒ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย  
  ๑.๑.๓ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน  

  ๑.๑.๔ หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด  

๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ เด็กร้อยละ ๘๐  
ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป 

  ๑.๒.๑ ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง  
  ๑.๒.๒ มีความม่ันใจและกล้าแสดงออก  

  ๑.๒.๓ ควบคุมอารมณ์ตนเองได้ เหมาะสมกับวัย  

  ๑.๒.๔ ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ  
๑.๓ มีพัฒนาด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม เด็กรอ้ยละ ๘๐  

ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป 
  ๑.๓.๑ มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคําสั่งสอนของพ่อแม่ ครู อาจารย์  

  ๑.๓.๒ มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน  

  ๑.๓.๓ เล่นและทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้  
  ๑.๓.๔ ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทย และศาสนาที่ตนนับถือ  

๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหา 
ความรู้ได้ 

เด็กร้อยละ ๘๐  
ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป 

  ๑.๔.๑ สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้  

  ๑.๔.๒ มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้  
  ๑.๔.๓ มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสามกับวัย  

  ๑.๔.๔ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  



 

 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย 

  ๑.๔.๕ มีจิตนาการและความคิดสร้างสรรค์  

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับ ๕ ยอดเยี่ยม 

๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ระดับ ๕ ยอดเยี่ยม 

  ๒.๑.๑ มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา และนําสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

   ๒.๑.๒ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ และเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย  

๒.๒ จัดครูให้เพียงพอขั้นเรียน ระดับ ๕ ยอดเยี่ยม 
  ๒.๒.๑ ครูมวีุฒิความรู้และความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย  

  ๒.๒.๒ ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างนิสัยในเชิงบวก  

๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ระดับ ๕ ยอดเยี่ยม 
  ๒.๓.๑ ครูจัดทําแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับ 
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 

 

  ๒.๓.๒ ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย
และสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง 

 

๒.๔ จัดสภาพแวดล้อม และสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัย และเพียงพอ ระดับ ๕ ยอดเยี่ยม 

  ๒.๔.๑ ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา  
  ๒.๔.๒ เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก  

๒.๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์สําหรับครู 

ระดับ ๕ ยอดเยี่ยม 

  ๒.๕.๑ ครใูช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสาม สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก  

  ๒.๕.๒ ครูจัดทําสารนิทัศน์และนํามาไตร่ตรองเพ่ือใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก 
 

 

๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ระดับ ๕ ยอดเยี่ยม 
  ๒.๖.๑ มีระบบ และกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนัก และเข้าใจการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

 

  ๒.๖.๒ สร้างการส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และ 
ท้องถิ่น 

 

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ระดับ ๕ ยอดเยี่ยม 

๓.๑ จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ครูร้อยละ ๘๐ ได้



 

 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย 

ระดับยอดเยี่ยมขึ้นไป 

  ๓.๑.๑ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคม และสติปัญญา ทุกด้านอย่างสมดุล 

 

   ๓.๑.๒ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการหลากหลาย สอดคล้องกับ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 

 

๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมีความสุข ครูร้อยละ ๘๐ ได้
ระดับยอดเยี่ยมขึ้นไป 

  ๓.๒.๑ จัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับแบบการเรียนรู้ของเด็ก เด็กได้ลงมือทํา
เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า ได้เคลื่อนไหว สํารวจ เล่น สังเกต สืบค้น ทดลอง 

 

  ๓.๒.๒ จัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิม ให้เด็กมีโอกาสเลือกทํา
กิจกรรมอย่างอิสระ ความสนใจ ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล 

 

๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ครูร้อยละ ๘๐ ได้
ระดบัยอดเยี่ยมขึ้นไป 

  ๓.๓.๑ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  

  ๓.๓.๒ จัดบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  

๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์ และพัฒนาเด็ก 

ครูร้อยละ ๘๐ ได้
ระดับยอดเยี่ยมขึ้นไป 

  ๓.๔.๑ ใช้เครื่องมือวัด และประเมินพัฒนาการของเด็กตามสภาพจริง  
  ๓.๔.๒ นําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง และรายงานพัฒนาการของ
เด็กแก่พ่อ แม่ ผู้ปกครอง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๖๑ 

มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพผู้เรยีน  
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

๑. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร 
และการคิดคํานวณ 

- นักเรียนร้อยละ 80 ใน ร.ร.บ้านแม่จัน สามารถอ่าน  
เขียน และสื่อสารภาษาไทยตามระดับความรู้ ได้ใน
ระดับคุณภาพ 3 ขึ้นไป 
- นักเรียนร้อยละ 90 ของห้องเรียน MEP ใช้ 
ภาษาอังกฤษในการแนะนําตนเอง  สถานศึกษา 
และสนทนาง่ายๆได้   ในระดับคุณภาพ 3 ขึ้นไป 
- นักเรียนร้อยละ 70 ใน ร.ร.บ้านแม่จัน ใช้
ภาษาอังกฤษในการแนะนําตนเอง  สถานศึกษา และ
สนทนาง่ายๆ ได้ในระดับคุณภาพ 3 ขึ้นไป 
- นักเรียนร้อยละ 70 ใน ร.ร.บ้านแม่จัน สามารถคิด
คํานวณ ตามระดับความรู้ ได้ในระดับคุณภาพ 3 ขึ้นไป 

๒. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 

- นักเรียนร้อยละ 80 ใน ร.ร.บ้านแม่จันมีผลงาน 
ชิ้นงานจากการทําโครงงาน(กลุ่มหรือเดี่ยว)และ
สามารถอธิบายหลักการ  แนวคิดข้ันตอนการทํางาน 
และปัญหาอุปสรรคของการทํางานได้ 

๓. ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม - นักเรียนร้อยละ 80 ใน ร.ร.บ้านแม่จัน สามารถสร้าง
นวัตกรรมได้   ในระดับคุณภาพ 3 ขึ้นไป 

๔. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

- นักเรียนร้อยละ 80 ใน ร.ร.บ้านแม่จัน มีความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนา
ตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้  การสื่อสาร   
การทํางานอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม 

๕. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

- นักเรียนร้อยละ 75 ใน ร.ร.บ้านแม่จัน มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ยรวมตามหลักสูตรสถานศึกษา  ใน
ระดับคุณภาพ 3 ขึ้นไป 

๖. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน เจตคติท่ีดีของผู้เรียนต่อ
งานอาชีพ 

- นักเรียนร้อยละ 90 ใน ร.ร.บ้านแม่จัน มีความรู้ 
ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพอย่างน้อย ๑ 
อย่าง 

 



 

 

 

มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพผู้เรยีน  
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  

๑. มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
กําหนด 

- นักเรียนทุกคน  ใน ร.ร.บ้านแม่จัน มีคุณลักษณะ              
อันพึงประสงค์ที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด ในระดับ
คุณภาพ 4 ขึ้นไป 
 - นักเรียน ร้อยละ 90  ใน ร.ร.บ้านแม่จันมีพฤติกรรม
แสดงออกถึงค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด ใน
ระดับคุณภาพ 4 ขึ้นไป 

๒. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  

- นักเรียนทุกคน  ใน ร.ร.บ้านแม่จันมีความภาคภูมิใจ
และเข้าร่วมกิจกรรมในท้องถิ่น ในระดับคุณภาพ 4               
ขึ้นไป 

๓. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

- นักเรียนทุกคน  ใน ร.ร.บ้านแม่จัน สามารถอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างและหลากหลาย ในระดับคุณภาพ 4 
ขึ้นไป 

๔. สุขภาวะร่างกายและจิตสังคม - นักเรียน ร้อยละ 90  ใน ร.ร.บ้านแม่จันมี สุขภาวะ
ร่างกาย ในระดับคุณภาพ 4 ขึ้นไป 
- นักเรียนร้อยละ 90 ใน ร.ร.บ้านแม่จันมีจิตสังคมสูง  
ในระดับคุณภาพ 4 ขึ้นไป  

 

มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย 
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการ
จัดการ 

 

๒.๑  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษา
กําหนดชัดเจน 
 

- มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนด
ชัดเจน  สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความ
ต้องการของชุมชน นโยบายของรัฐบาล แผนการศึกษา
แห่งชาติเป็นไปได้ในทิศทางปฏิบัติ 

 ๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 
 

- มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่
ชัดเจน มีประสิทธิผลส่งต่อคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

 ๒.๓  ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  และทุก

- ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย



 

 

 

กลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง 

 ๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ 

 - พัฒนาครู บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
ตรงตามความต้องการของครูและสถานศึกษา 

๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

 - จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัย 

 ๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้   
 

- จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา  

 
มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน
ได้ 

- ร้อยละ 90 ของครูจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิด
กระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์โดย
ปฏิบัติจริงผ่านการทําโครงงาน/กิจกรรม/การฝึกปฏิบัติ
ในสถานการณ์จริง และนักเรียนขยายความคิดนําไปปรับ
ใช้ในชีวิตได้ 

 ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 - ร้อยละ 90 ของครูพัฒนาและใช้สื่อการสอน สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับสาระที่สอน สร้าง
แรงจูงใจให้กับนักเรียน 
- ร้อยละ 90 มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก - ครูทุกคนมีข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลและนํา
สรุปผลการสังเคราะห์ไปวางแผนพัฒนาการเรียน 
นักเรียนชัดเจน 
-  ครูและนักเรียนร่วมกันกําหนดแนวทางการเรียนรู้
และปฏิบัติตนในห้องเรียน 

๓.๔ ตรวจสอยและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
และนําผลมาพัฒนาผู้เรียน  

 - ครูทุกคนมีแผนการวัดและประเมินนักเรียนชัดเจน
ตลอดปีการศึกษา(มีการกําหนดสัดส่วนคะแนน จํานวน
ชิ้นงาน และพฤติกรรมนักเรียน ชัดเจน) มีการวิเคราะห์
ผลการเรียนรู้ของนักเรียนและนําผลมาพัฒนาให้
นักเรียนบรรลุผลตามตัวชี้วัดของหลักสูตร 
 



 

 

 

มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย 

 ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

-  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูจัดให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้/แสดงความคิดเห็นของนักเรียน อย่างน้อยเดือน
ละ ๒ ครั้ง 
- ครูทุกคนในแต่ละสายชั้น มีการอภิปรายแลกเปลี่ยน
วิธีการสอนและการแก้ปัญหานักเรียนเป็นประจําทุก
สัปดาห์ 

 
 

 


