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(การตรวจเยี่ยมผ่านทางระบบวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์) 
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๑ 

ตอนที่ ๑  
สรุปข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา  

(ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) 
 
๑. ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา  

ประเภท จำนวน หมายเหตุ 
๑.๑ ข้อมูลผู้เรียน   
จำนวนเด็ก   ๔๗๘  
จำนวนผู้เรียน  ๑,๑๗๒  
๑.๒ ข้อมูลบุคลากร   
ผู้บริหารสถานศึกษา  ๒  
ครูปฐมวัย  ๒๖  
ครูประถมศึกษา  ๖๘  
บุคลากรสนับสนุน  ๑๗  
๑.๓ จำนวนห้อง   
ห้องเรียนปฐมวัย ๑๕  
ห้องเรียนประถมศึกษา ๓๐  
ห้องปฏิบัติการ ๒๓  
ห้องพยาบาล ๑  

 
๒. สรุปข้อมูลสำคัญของสถานศึกษา 

ประเภท จำนวน หมายเหตุ 
๒.๑ การศึกษาปฐมวัย      
อัตราส่วน ครู ต่อ เด็ก   ๑ : ๑๘  
อัตราส่วน ห้อง ต่อ เด็ก ๑ : ๓๒  

จำนวนครูครบชั้น    ครบชัน้    
 ไม่ครบชัน้ ในระดับชั้น...... 

 

๒.๒ ระดับประถมศึกษา   
อัตราส่วน ครู ต่อ ผู้เรียน ๑ : ๑๗  
อัตราส่วน ห้อง ต่อ ผู้เรียน ๑ : ๓๙  

จำนวนครู ครบชั้น    ครบชัน้    
 ไม่ครบชัน้ ในระดับชั้น...... 

 

๒.๓ ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา   

อนุบาลปีที่ ๓ ๑๐๐  



๒ 

ประเภท จำนวน หมายเหตุ 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๑๐๐  
๒.๔ จำนวนวันที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนจริง                  
ในปีการศึกษาที่ประเมิน 

 
 

การศึกษาปฐมวัย ๒๐๗   

ระดับประถมศึกษา  ๒๐๗   
 

๓. ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง (โปรดทำเครื่องหมาย  หน้าข้อท่ีพบ)  
การศึกษาปฐมวัย  

๑. อาหารกลางวัน (ค่าอาหารกลางวัน จำนวน ๑๘ บาท/คน/วัน)  
      ๑.๑ ครบห้าหมู่ 
      ๑.๒ เพียงพอต่อจำนวนผู้เรียน 
      ๑.๓ สะอาดปลอดภัยไม่ใส่ผงชูรส 
      ๑.๔ มีช้อนส้อมให้กับผู้เรียนครบทุกคนทุกครั้ง 

       ๑.๕ ผู้ประกอบอาหาร (แม่ครัว ผู้ช่วย) ระวังเรื่องความสะอาด (สวมหมวก ผ้ากันเปื้อน 
ระหว่างประกอบอาหาร และแจกอาหาร)  

      ๑.๖ บริเวณห้องครัว เครื่องมือ เครื่องใช้ ฯลฯ มีความสะอาด 
      ๑.๗ บริเวณรับประทานอาหารสำหรับนักเรียนเพียงพอ สะอาด ปลอดภัย 
  

 ๒. ห้องสุขา อ่างล้างมือ ล้างหน้า แปรงฟัน สำหรับผู้เรียน 
      ๒.๑ ขนาดเหมาะสม 
      ๒.๒ เพียงพอ 
      ๒.๓ สะอาด 
      ๒.๔ มีความปลอดภัย 
      ๒.๕ มีผู้ดูแลและทำความสะอาด 
 

 ๓. บริเวณสนามเด็กเล่น 
      ๓.๑ ปลอดภัย  
      ๓.๒ ร่มรื่น สะอาด 
      ๓.๓ มีเครื่องเล่นที่เสริมพัฒนาการ 
      ๓.๔ มีผู้ดูแลตลอดเวลา 

 

 ๔. การจัดการเรียนการสอน 
      ๔.๑ มีสื่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับพัฒนาการตามวัย 
      ๔.๒ เน้นพัฒนาการ ๔ ด้าน (ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา) 



๓ 

 ๕. การนอนพักผ่อนของนักเรียน 
      ๕.๑ สถานที่สะอาดปลอดภัย เงียบสงบ 
      ๕.๒ เครื่องนอนสะอาด เพียงพอสำหรับนักเรียนแต่ละคน 
      ๕.๓ มีผู้ดูแลตลอดเวลาที่เด็กนอน 
 
ประถมศึกษา  

๑. อาหารกลางวัน (ค่าอาหารกลางวัน จำนวน ๒๔ บาท/คน/วัน)  
      ๑.๑ ครบห้าหมู่ 
      ๑.๒ เพียงพอต่อจำนวนผู้เรียน 
      ๑.๓ สะอาดปลอดภัยไม่ใส่ผงชูรส 
      ๑.๔ มีช้อนส้อมให้กับผู้เรียนครบทุกคนทุกครั้ง 

       ๑.๕ ผู้ประกอบอาหาร (แม่ครัว ผู้ช่วย) ระวังเรื่องความสะอาด (สวมหมวก ผ้ากันเปื้อน 
   ระหว่างประกอบอาหาร และแจกอาหาร)  

      ๑.๖ บริเวณห้องครัว เครื่องมือ เครื่องใช้ ฯลฯ มีความสะอาด 
      ๑.๗ บริเวณรับประทานอาหารสำหรับนักเรียนเพียงพอ สะอาด ปลอดภัย 
  
 ๒. ห้องสุขา อ่างล้างมือ ล้างหน้า แปรงฟัน สำหรับผู้เรียน 
      ๒.๑ ขนาดเหมาะสม 
      ๒.๒ เพียงพอ 
      ๒.๓ สะอาด 
      ๒.๔ มีความปลอดภัย 
      ๒.๕ มีผู้ดูแลและทำความสะอาด 

 
 ๓. บริเวณสนามเด็กเล่น 
      ๓.๑ ปลอดภัย  
      ๓.๒ ร่มรื่น สะอาด 
      ๓.๓ มีเครื่องเล่นที่เสริมพัฒนาการ 
      ๓.๔ มีผู้ดูแลตลอดเวลา 
 
 ๔. การจัดการเรียนการสอน 
      ๔.๑ มีสื่อการสอนที่เหมาะสมกับพัฒนาการ 
  

 

  



๔ 

ตอนที่ ๒ 
สรุปผลประเมินการตรวจเยี่ยมผ่านทางระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  

และข้อเสนอแนะ 

 

การพิจารณา  ให้ทำเครื่องหมาย √ ในช่องผลการพิจารณาที่พบข้อมูล หลักฐานเชิงประจักษ์   
ให้ทำเครื่องหมาย X ในช่องผลการพิจารณาที่ไม่พบข้อมูล หลักฐานเชิงประจักษ์   

 

การศึกษาปฐมวัย 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก  
จุดเน้น เด็กปฐมวัยทุกคนมีพัฒนาการที่ดีทั้ง ๔ ด้าน 
 

ได้ผลประเมินระดับ ดี 
ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 

 ๑. มีการระบุเป้าหมายคุณภาพของเด็กปฐมวัย  ปรับปรุง  (๐ – ๓ ข้อ)  
 พอใช้ (๔ ข้อ)  
ดี  (๕ ข้อ) 

 ๒. มีการระบุวิธีพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัยอย่างเป็น
ระบบตามเป้าหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 ๓. มีพัฒนาการสมวัยตามเป้าหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 ๔. มีการนำผลประเมินคุณภาพของเด็กปฐมวัยมาพัฒนา 
เด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัย 

 ๕. มีการนำเสนอผลการประเมินคุณภาพของเด็กปฐมวัยต่อ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 
ได้ผลประเมินระดับ ดีเยี่ยม 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การพิจารณา 
 ดีมาก 

 
• มีหลักฐานหรือข้อมูลแสดงผลการพัฒนาที่สูงขึ้นในช่วง ๓ ปีการศึกษา และ 
• มีแนวทางรักษาผลหรือการพัฒนาที่สูงขึ้น 

 ดีเยี่ยม • มีหลักฐานแสดงผลการพัฒนาที่สูงขึ้นในช่วง ๓ ปีการศึกษา และ 
• มีแนวทางรักษาผลหรือการพัฒนาที่สูงขึ้น และ 
• มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าสถานศึกษามี แบบอย่างที่ดี (Best Practice) หรือ 
นวัตกรรม (Innovation) 

 

 
 
 
 



๕ 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ ๑ ให้สูงขึ้น 
ผลการปฏิบัติงานแบบอย่างที่ดี (Best Practice) หรือนวัตกรรม (Innovation) ในการพัฒนาคุณภาพเด็ก

ปฐมวัย สถานศึกษาควรมีการจัดทำเป็นข้อมูลสารสนเทศที่ชัดเจนเพิ่มเติมเพื่อความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่สะท้อน
ถึงผลสัมฤทธิ์ หรือผลผลิต หรือผลลัพธ์ ที่เกิดขึ้นกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องได้อย่างไรเมื่อ
เปรียบเทียบกับจุดเน้นและเป้าหมายที่กำหนดไว้ นอกจากนี้สถานศึกษาควรมีเอกสารทางวิชาการสนับสนุนผลงาน 
ด้วยกระบวนการทางการวิจัย และการขยายผลสู่เครือข่ายภายนอกอย่างต่อเนื่อง มีการขยายผลสู่ชุมชนที่เข้ามามี
ส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความโดดเด่นของผลงานที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) หรือนวัตกรรม (Innovation) 
ให้มีความชัดเจนเพิ่มมากขึ้นและสถานศึกษาควรมีกระบวนการพัฒนาผลการปฏิบัติงานที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best 
Practice) หรือนวัตกรรม (Innovation) อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนเพื่อสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของสถานศึกษาได้อย่าง
ชัดเจน 
  



๖ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนบริหารและการจัดการ  
จุดเน้น จัดการศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาให้เด็กมีความพร้อมทุกด้าน 
 

ได้ผลประเมินระดับ ดี 
ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 

 ๑. มีการวางแผนการดำเนินการในแต่ละปีการศึกษา   ปรับปรุง  (๐ – ๓ ข้อ)  
 พอใช้ (๔ ข้อ)  
ดี  (๕ ข้อ) 

 ๒. มีการนำแผนการดำเนินการไปใช้ดำเนินการ 

 ๓. มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามแผน  
 ๔. มีการนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขใน   

ปีการศึกษาต่อไป 

 ๕. มีการนำเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ 

   
ได้ผลประเมินระดับ ดีเยี่ยม 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การพิจารณา 
 ดีมาก 

 
• มีหลักฐานหรือข้อมูลแสดงผลการพัฒนาที่สูงขึ้นในช่วง ๓ ปีการศึกษา และ 
• มีแนวทางรักษาผลหรือการพัฒนาที่สูงขึ้น 

 ดีเยี่ยม • มีหลักฐานแสดงผลการพัฒนาที่สูงขึ้นในช่วง ๓ ปีการศึกษา และ 
• มีแนวทางรักษาผลหรือการพัฒนาที่สูงขึ้น และ 
• มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าสถานศึกษามี แบบอย่างที่ดี (Best Practice) หรือ 
นวัตกรรม (Innovation) 

 

 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ ๒ ให้สูงขึ้น 

แบบอย่างที่ดี (Best Practice) การบริหารแบบมีส่วนร่วมรวมพลัง ม.ถ.พ. (JLS Model) ส่งผลให้คุณภาพ
ของเด็กโดยรวมมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น คือ เด็กได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองและชุมชนในการบริหารจัดการ
ของสถานศึกษา สถานศึกษาควรเพิ่มข้อมูล เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของเนื้อหา รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อ
การพัฒนา ข้อมูลการสร้างวัฒนธรรมองค์กรโดยใช้ Model ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และส่งผลให้
คุณภาพของเด็ก 
 
 
 



๗ 

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
จุดเน้น จัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ได้เรียนรู้ลงมือปฏิบัติ 
 

ได้ผลประเมินระดับ ดี  
ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 

 ๑. ครูมีการวางแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้รายปี
ครบทุกหน่วยการเรียนรู้ ทุกชั้นปี 

 ปรับปรุง  (๐ – ๓ ข้อ)  
 พอใช้ (๔ ข้อ)  
ดี  (๕ ข้อ)  ๒. ครูทุกคนมีการนำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้

ไปใช้ในการจัดประสบการณ์โดยใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 ๓. มีการตรวจสอบและประเมินผลการจัดประสบการณ์
อย่างเป็นระบบ 

 ๔. มีการนำผลการประเมินมาพัฒนาการจัดประสบการณ์
ของครูอย่างเป็นระบบ 

 ๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือ
พัฒนาปรับปรุงการจัดประสบการณ์ 

   
ได้ผลประเมินระดับ ดีเยี่ยม 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การพิจารณา 
 ดีมาก 

 
• มีหลักฐานหรือข้อมูลแสดงผลการพัฒนาที่สูงขึ้นในช่วง ๓ ปีการศึกษา และ 
• มีแนวทางรักษาผลหรือการพัฒนาที่สูงขึ้น 

 ดีเยี่ยม • มีหลักฐานแสดงผลการพัฒนาที่สูงขึ้นในช่วง ๓ ปีการศึกษา และ 
• มีแนวทางรักษาผลหรือการพัฒนาที่สูงขึ้น และ 
• มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าสถานศึกษามี แบบอย่างที่ดี (Best Practice) หรือ 
นวัตกรรม (Innovation) 

 

 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ ๓ ให้สูงขึ้น 

แบบอย่างที่ดี (Best Practice) หรือนวัตกรรม (Innovation) ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
สถานศึกษาควรดำเนินการด้วยกระบวนการทางการวิจัย และให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน เพ่ือเสริม
ความโดดเด่นของแบบอย่างที่ดี หรือนวัตกรรม และควรมีการเผยแพร่ผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้น
ควรระบุการนำผลการประเมินไปปรับปรุงแก้ไขในผลการดำเนินงาน เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
ต้องส่งผลให้จุดเน้นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเข้มแข็งขึ้น  ซึ่งจะส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพของเด็กโดยรวม 
มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึน คือ เด็กได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองและชุมชน 
 



๘ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
จุดเน้น ภาษาดี มารยาทดี มีวินัย 
 

ได้ผลประเมินระดับ ดี   
ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 

 ๑. มีการระบุเป้าหมายคุณภาพของผู้เรียน  ปรับปรุง  (๐ – ๓ ข้อ)  
 พอใช้ (๔ ข้อ)  
ดี  (๕ ข้อ) 

 ๒. มีการระบุวิธีพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
ตามเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน 

 ๓. มีผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน 

 ๔. มีการนำผลประเมินคุณภาพของผู้เรียนมาพัฒนาผู้เรียน
ด้านผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น 

 ๕. มีการนำเสนอผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียนต่อผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

   
ได้ผลประเมินระดับ ดีเยี่ยม 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การพิจารณา 
 ดีมาก 

 
• มีหลักฐานหรือข้อมูลแสดงผลการพัฒนาที่สูงขึ้นในช่วง ๓ ปีการศึกษา และ 
• มีแนวทางรักษาผลหรือการพัฒนาที่สูงขึ้น 

 ดีเยี่ยม • มีหลักฐานแสดงผลการพัฒนาที่สูงขึ้นในช่วง ๓ ปีการศึกษา และ 
• มีแนวทางรักษาผลหรือการพัฒนาที่สูงขึ้น และ 
• มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าสถานศึกษามี แบบอย่างที่ดี (Best Practice) หรือ 
นวัตกรรม (Innovation) 

 

 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ ๑ ให้สูงขึ้น 

ผลการปฏิบัติงานแบบอย่างที่ดี (Best Practice) หรือนวัตกรรม (Innovation) ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สถานศึกษาควรมีการจัดทำเป็นข้อมูลสารสนเทศที่ชัดเจนเพิ่มเติม  เพื่อความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่สะท้อนถึง
ผลสัมฤทธิ์ หรือผลผลิต ที่เกิดขึ้นกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องได้อย่างไร เมื่อเปรียบเทียบกับ
จุดเน้นและเป้าหมายที่กำหนดไว้ นอกจากนี้สถานศึกษาควรมีเอกสารทางวิชาการสนับสนุนผลงานด้วยกระบวนการ
ทางการวิจัยในหลายมิติเพ่ิมข้ึน และการขยายผลสู่เครือข่ายภายนอกอย่างต่อเนื่อง มีการขยายผลสู่ชุมชนที่เข้ามามี
ส่วนร่วม เพ่ือเสริมสร้างความโดดเด่นของผลงานที่เป็นแบบอย่างที่ดี หรือ นวัตกรรม ให้มีความชัดเจนเพ่ิมมากขึ้น
และสถานศึกษาควรมีกระบวนการพัฒนาผลการปฏิบัติงานที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) หรือนวัตกรรม 
(Innovation) อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนเพ่ือสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของสถานศึกษาได้อย่างชัดเจน 
 



๙ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนบริหารและการจัดการ 
จุดเน้น จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และปรัชญาของสถานศึกษา 
 

ได้ผลประเมินระดับ ดี 
    ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 

 ๑. มีการวางแผนการดำเนินการในแต่ละปีการศึกษา   ปรับปรุง  (๐ – ๓ ข้อ)  
 พอใช้ (๔ ข้อ)  
ดี  (๕ ข้อ) 

 ๒. มีการนำแผนการดำเนินการไปใช้ดำเนินการ 

 ๓. มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามแผน  
 ๔. มีการนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขใน   

ปีการศึกษาต่อไป 

 ๕. มีการนำเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ 

   
ได้ผลประเมินระดับ ดีเยี่ยม 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การพิจารณา 
 ดีมาก 

 
• มีหลักฐานหรือข้อมูลแสดงผลการพัฒนาที่สูงขึ้นในช่วง ๓ ปีการศึกษา และ 
• มีแนวทางรักษาผลหรือการพัฒนาที่สูงขึ้น 

 ดีเยี่ยม • มีหลักฐานแสดงผลการพัฒนาที่สูงขึ้นในช่วง ๓ ปีการศึกษา และ 
• มีแนวทางรักษาผลหรือการพัฒนาที่สูงขึ้น และ 
• มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าสถานศึกษามี แบบอย่างที่ดี (Best Practice) หรือ 
นวัตกรรม (Innovation) 

 

 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ ๒ ให้สูงขึ้น 

แบบอย่างที่ดี (Best Practice) การบริหารแบบมีส่วนร่วมรวมพลัง ม.ถ.พ. (JLS Model) ส่งผลให้คุณภาพ
ของผู้เรียนโดยรวมมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น คือ คือ ผู้เรียนได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองและชุมชนในการบริหาร
จัดการของสถานศึกษา สถานศึกษาควรเพิ่มข้อมูลการสร้างวัฒนธรรมองค์กรโดยใช้  Model ตลอดจนขั้นตอน
วิธีการนำแนวทาง Model มาใช้ในการบริหารจัดการไปสู่ความสำเร็จและเกิดนวัตกรรม Innovation นอกจากนั้น
ควรระบุการนำผลการประเมินไปปรับปรุงแก้ไข และผลการดำเนินงาน เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้
ต้องส่งผลให้จุดเน้นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเข้มแข็งข้ึน 

 
 
 
 
 



๑๐ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
จุดเน้น จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนได้

เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
 
ได้ผลประเมินระดับ ดี  
ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 

 ๑. ครูมีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชา ทุกชั้นปี  ปรับปรุง  (๐ – ๓ ข้อ)  
 พอใช้ (๔ ข้อ)  
ดี  (๕ ข้อ) 

 ๒. ครูทุกคนมีการนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัด 
การเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 ๓. มีการตรวจสอบและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
อย่างเป็นระบบ 

 ๔. มีการนำผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ของครูอย่างเป็นระบบ 

 ๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือพัฒนา
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 

   
ได้ผลประเมินระดับ ดีเยี่ยม 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การพิจารณา 
 ดีมาก 

 
• มีหลักฐานหรือข้อมูลแสดงผลการพัฒนาที่สูงขึ้นในช่วง ๓ ปีการศึกษา และ 
• มีแนวทางรักษาผลหรือการพัฒนาที่สูงขึ้น 

 ดีเยี่ยม • มีหลักฐานแสดงผลการพัฒนาที่สูงขึ้นในช่วง ๓ ปีการศึกษา และ 
• มีแนวทางรักษาผลหรือการพัฒนาที่สูงขึ้น และ 
• มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าสถานศึกษามี แบบอย่างที่ดี (Best Practice) หรือ 
นวัตกรรม (Innovation) 

 

 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ ๓ ให้สูงขึ้น 

แบบอย่างที่ดี (Best Practice) หรือนวัตกรรม (Innovation) ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ สถานศึกษาควรจัดทำด้วยกระบวนการวิจัยเพื่อเสริมความเข้มแข็งด้านวิชาการของสถานศึกษา 
และควรนำผลการดำเนินงานมาประเมินเพื่อปรับปรุงแก้ไข เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ จะส่งผลให้เกิด
การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน ซึ่งจะส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยรวมมีการเปลี่ยนแปลง
ที่ดีข้ึน คือ ผู้เรียนได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองและชุมชน 
 
 



๑๑ 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  
สถานศึกษาควรสร้างวัฒนธรรมองค์กรโดยใช้ Model ในการบริหารจัดการไปสู่ความสำเร็จ และเกิด

นวัตกรรม (Innovation) นอกจากนั้น สถานศึกษาควรระบุการนำผลการประเมินไปปรับปรุงแก้ไขผลการดำเนินงาน 
เพื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่ส่งผลให้จุดเน้นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเข้มแข็งขึ้น  และสถานศึกษา
ควรมีแนวทางรักษาผลการปฏิบัติงานหรือการพัฒนาที่สูงขึ้นทุก ๓ ปีการศึกษาให้ชัดเจนเพิ่มข้ึน เกี่ยวกับแบบอย่าง
ที่ดี (Best Practice) หรือนวัตกรรม (Innovation) เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนต่อไป 

  



๑๒ 

คำรับรอง 
 

 คณะผู้ประเมินขอรับรองว่าได้ทำการประเมินผลการตรวจเยี่ยมผ่านทางระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) ซึ่งตัดสินผลการประเมินคุณภาพภายนอกบนฐานความโปร่งใส และยุติธรรมทุกประการ ลงนามโดย   
คณะผู้ประเมินดังนี้ 
 

ตำแหน่ง ชื่อ – นามสกุล ลายมือชื่อ 

ประธาน นายไพฑูรย์  ชาปัด 
 

กรรมการ นางสาวศรสุดา  ชูพันธ์ 
 

กรรมการและเลขานุการ นายพิชัย  บุญมาหนองคู 
 

 
วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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