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ค าน า 
 

  การประกันคุณภาพการศึกษา  เป็นกระบวนการหนึ่งที่มีความส าคัญยิ่ง ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการที่สามารถยืนยันถึงคุณภาพที่แท้จริงที่เกิดจากการบริหารจัด
การศึกษาของสถานศึกษา โดยได้ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  ให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาที่ก าหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง                               
ทั้งระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ในส่วนของการประกัน
คุณภาพภายในนั้น ตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน จ านวน 3 มาตรฐาน ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 

  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  จึงได้ด าเนินการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ส าหรับด าเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นในระดับสถานศึกษา โดยให้มีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการที่ประกาศ
ให้ ใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เมื่อ วันที่  6 สิงหาคม 2561                           
ทั้งนี้โรงเรียนได้พัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา               
และก าหนดค่าเปูาหมายมาตรฐานการศึกษา ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียน  

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  ขอขอบคุณ คณะท างานก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการจัดท ามาตรฐานการศึกษาและก าหนดค่าเปูาหมายส าหรับการ
พัฒนาในครั้งนี้และหวังว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน                    
ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝุาย ในการด าเนินงานใช้มาตรฐานการศึกษาเพ่ือพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล
และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนต่อไป 
 
 
 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
     1 กรกฎาคม 2564 
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กฎกระทรวง 

การประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕และ มาตรา ๔๗ วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ 
ดังต่อไปนี้  

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓  
ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้  
“การประกันคุณภาพการศึกษา” หมายความว่า การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ 

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการ
ควบคุม ตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาจัดขึ้น เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและ
สร้างความเชื่อมั่น ให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่าสถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาได้
อย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุเปูาประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงาน
ที่กากับดูแล  

“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน)  

ข้อ ๓ ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา  แต่ละระดับ
และประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด  พร้อมทั้ง จัดท า
แผนพัฒนา การจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตาม
แผนที่ก าหนดไว้ จัดให้มี การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตาม
ผลการด าเนินการ เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผล
การประเมินตนเอง ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี  

เพ่ือให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามวรรคหนึ่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ      
ให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามีหน้าที่ในการให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ 
และแนะน าสถานศึกษา เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

ข้อ ๔ เมื่อได้รับรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามข้อ ๓ แล้ว ให้หน่วยงาน
ต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาจัดส่งรายงานดังกล่าวพร้อมกับประเด็นต่างๆ                  
ที่ต้องการให้มี การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบซึ่งรวบรวมได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือ
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กับสถานศึกษาแห่งนั้นให้แก่ส านักงานเพ่ือใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการ
ประเมินคุณภาพภายนอก  
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ให้ส านักงานด าเนินการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษาและจัดส่ งรายงานผลการ ประเมินและการติดตามตรวจสอบดั งกล่ าว                       
พร้อมข้อเสนอแนะให้แก่  

สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษานั้นๆ เพ่ือให้
สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป  

ในการด าเนินการตามวรรคสอง ส านักงานอาจจัดให้บุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง
จากส านักงานด าเนินการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาได้  

ให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษานั้นติดตามผลการด าเนินการ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามวรรคสอง เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

ข้อ ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีอ านาจตีความและวินิจฉัยปัญหาอันเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้  

 
 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑  
      ธีระเกียรติ   เจริญเศรษฐศิลป์  
   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง ใหใ้ชม้าตรฐานการศกึษา ระดบัปฐมวยั ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  
และระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานศนูย์การศึกษาพเิศษ 

 
โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ

การศึกษา พ.ศ. ๒๕61 นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเปูาหมายและ
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูป
ระบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมิน
คุณภาพในรอบต่อไป จ าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สอดคล้องกัน                   
จึงให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย                   
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554                        
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา ลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้
มาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ  เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา                   
ลงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2560  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
มาตรา ๙ (๓) ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักที่ส าคัญข้อ
หนึ่ง คือ มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและ
ประเภทการศึกษา โดยมาตรา ๓๑ ให้กระทรวงมีอ านาจหน้าที่กากับดูแลการศึกษาทุกระดับและ              
ทุกประเภท ก าหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษาและมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน
เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทารายงานประจ าปี
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผย ต่อสาธารณชน เพ่ือนาไปสู่การพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  

ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๙ (๓) มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘ แห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
ประกอบกับ มติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการประชุม ครั้งที่ ๕/2๕๖๑ เมื่อวันศุกร์ที่ 11 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕61 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษา
ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษา ขั้นพ้ืนฐานและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ                 
เพ่ือเป็นหลักในการเทียบเคียงสาหรับสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และสานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาทั้งประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล และติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้  

ทั้งนี้ ให้ใช้กับสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  

ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 

  (นายธีระเกียรติ   เจริญเศรษฐศิลป์)  
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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ประกาศโรงเรยีนบุญวาทยว์ิทยาลยั 

เรื่อง  การใชม้าตรฐานการศึกษาของสถานศกึษาระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
เพื่อการประกนัคณุภาพภายในของ โรงเรยีนบญุวาทยว์ทิยาลัย 

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

 ด้วยโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย มีภารกิจจัดการศึกษา ระดับการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน             
โดยใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน
และการส่งเสริมการเรียนรู้ เพ่ือให้นักเรียนบรรลุถึงซึ่งคุณลักษณะตามที่หลักสูตรก าหนด และเป็นไป
ตามเจตนารมณ์วัตถุประสงค์การจัดการศึกษาแห่งชาติ  พร้อมตอบสนองความต้องการของผู้ปกครอง
และเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและขับเคลื่อนด้วยแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  แผนปฏิบัติประจ าปี  
เพ่ือพัฒนาสู่คุณภาพทั้งระบบอย่างมีประสิทธิภาพ    

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ก าหนดมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน              
ตามนโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา จากกฎกระทรวง              
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ลงวันที่  20 กุมภาพันธ์ 256 1 และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 3 มาตรฐาน 
ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา และการมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้อง  ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน               
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน และเพ่ือรองรับ               
การประเมินคุณภาพภายนอก 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จึงประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา                 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน   ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเปูาหมายในการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานและการประเมินคุณภาพภายใน 

  
ประกาศ  ณ  วันที่ 1  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564 

                    
 นายพูลศักดิ์  จิตสว่าง 

                                             ผู้อ านวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
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มาตรฐานการศกึษา โรงเรยีนบญุวาทยว์ิทยาลัย 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ฉบับลงวันที่  1  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕64 

 
มาตรฐานการศึกษา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕64  มีจ านวน 3 มาตรฐาน ได้แก่  

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้  
มาตรฐานที ่๑ คุณภาพของผูเ้รยีน  

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน  
    ความคิดเห็น และแก้ปัญหา  
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
๒.๑ มีเปูาหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา                  
       และทุกกลุ่มเปูาหมาย  
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  

มาตรฐานที ่๓ กระบวนการจดัการเรียนการสอนทีเ่นน้ผู้เรยีนเปน็ส าคญั  
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
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๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน  
๓.๕ มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจดัการเรยีนรู้ 
 

ค าอธิบายของมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
มาตรฐานที ่๑ ดา้นคณุภาพผูเ้รยีน 

ผลการเรียนรู้ที่ เป็นคุณภาพของผู้ เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ประกอบด้วย 
ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารการคิดค านวณ การคิดประเภทต่าง ๆ การสร้าง
นวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรการมี
ความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เป็นค่านิยมที่ดี
ตามที่สถานศึกษาก าหนด ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย รวมทั้งสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

 
มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบรหิารและการจดัการ 

เป็นการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษามีการก าหนดเปูาหมายวิสัยทัศน์และ
พันธกิจอย่างชัดเจน สามารถด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาในทุกกลุ่มเปูาหมาย จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ด าเนินการพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการเรียนรู้รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
          
 มาตรฐานที ่๓ กระบวนการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 
               เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา  
สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีการบริหารจัดการ
ชั้นเรียนเชิงบวกสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าผลที่ได้มาให้
ข้อมูลปูอนกลับ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 
เกณฑ์การตดัสินคุณภาพของมาตรฐาน 

มาตรฐานการศึกษาในแต่ละระดับ ก าหนดเกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐานมี ๕ ระดับ   
ระดับ  1  ก าลังพัฒนา    
ระดับ  2  ระดับปานกลาง     
ระดับ  3 ระดับดี  
ระดับ  4 ระดับดีเลิศ 
ระดับ  5 ระดับยอดเยี่ยม  
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ประกาศโรงเรยีนบุญวาทยว์ิทยาลยั 

เรื่อง การใช ้มาตรฐานการศึกษา เพือ่ประกนัคณุภาพภายใน โรงเรียนบญุวาทยว์ทิยาลยั 
......................................................... 

 
 ตามที่โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ได้ปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเพ่ือให้                 
การจัดการศึกษาของโรงเรียนสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และมาตรฐานการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง  ล าพูน ไปแล้วนั้น 
 บัดนี้ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้พิจารณาแล้ว และเห็นชอบให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยได้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่ 1  กรกฎาคม   พ.ศ. 2564 
 
 
 

                                                   นายประดิษฐ์  จนัทร์แสนตอ 
                                            ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                                                    โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
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ประกาศโรงเรยีนบุญวาทยว์ิทยาลยั 
เรื่อง ก าหนดคา่เปาูหมายความส าเรจ็ของการพฒันา ตามมาตรฐานการศึกษา  

ของโรงเรยีนบุญวาทยว์ทิยาลยั เพื่อการประกนัคุณภาพภายใน ของโรงเรยีนบญุวาทยว์ทิยาลยั 
ปีการศกึษา 2564 

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

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2559 นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเปูาหมาย                     
และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการ
ประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบกับกฎกระทรวง  การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 
20 กุมภาพันธ์ 2561 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 3 มาตรฐาน ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
และปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จากการมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกัน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                  
การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย มีคุณภาพ
และมาตรฐาน จึงก าหนดค่าเปูาหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  
 

ประกาศ ณ วันที่  1  กรกฎาคม   พ.ศ. 2564 

                   
นายพูลศักดิ์  จิตสว่าง 

                                             ผู้อ านวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
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การก าหนดคา่เปูาหมาย 

 
1. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่างๆ ที่ผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลในการก าหนดค่าเปูาหมาย 
2. การก าหนดค่าเปูาหมาย แต่ละมาตรฐาน ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ 5 ระดับ เพ่ือให้
สอดคล้องกับการประเมิน ดังนี้ 
 

ระดบัคณุภาพ ร้อยละตามเกณฑ์ 
ระดับ 1 ก าลังพัฒนา   ต่ ากว่าร้อยละ 50 
ระดับ 2ปานกลาง   ร้อยละ 50-59 

ระดับ 3 ดี   ร้อยละ 60-69 
ระดับ 4 ดีเลิศ   ร้อยละ 70-79 

ระดับ 5 ยอดเยี่ยม   ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 
3. การก าหนดค่าเปูาหมาย ในแต่ละประเด็นพิจารณา จะก าหนดเป็นระดับคุณภาพ หรือเป็นร้อยละ 
ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
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การก าหนดคา่เปูาหมาย  

แนบทา้ยประกาศ ของโรงเรยีนบุญวาทยว์ิทยาลยั 
เรื่อง ก าหนดคา่เปาูหมายความส าเรจ็ของการพฒันา ตามมาตรฐานการศึกษา  

ของโรงเรยีนบุญวาทยว์ิทยาลยั เพื่อการประกนัคุณภาพภายใน ของโรงเรยีนบญุวาทยว์ทิยาลยั 
ปีการศกึษา 2564 

 
 

มาตรฐานการศกึษา 
ค่าเปาูหมาย  

ปีการศกึษา 2563 
ระดบัคณุภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ระดับ 5  ยอดเยี่ยม 
 
 

                1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
                1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับ 5  ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับ 5  ยอดเยี่ยม 
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ตวับง่ชีแ้ละคา่เปูาหมายความส าเรจ็ ตามมาตรฐานการศกึษา  
ของโรงเรยีนบุญวาทยว์ทิยาลยั เพื่อการประกนัคุณภาพภายใน ของโรงเรยีนบญุวาทยว์ทิยาลยั 

ปีการศกึษา 2564 
 

มาตรฐานการศกึษา ระดบั
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
1.1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ ร้อยละ 80 
 1. ผู้ เรียนร้อยละ 90.00 ของผู้ เรียนมีทักษะในการอ่าน เขียน การสื่อสาร 

ภาษาไทย จาก ผลการเรียนรายวิชาภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางในแต่ละ
ระดับชั้นตั้งแต่ระดับ 2.0 ขึ้นไป 
2. ผู้เรียนร้อยละ 88.00 ของผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร 
ภาษาอังกฤษ จากผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรแกนกลาง ในแต่
ละระดับชั้นตั้งแต่ระดับ 2.0 ขึ้นไป 
3. ผู้เรียนร้อยละ 87.00 ของผู้เรียนมีทักษะในการคิดค านวณ วัดผลการเรียน
รายวิชา คณิตศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางในแต่ละระดับชั้น ตั้งแต่ระดับ 2.0 
ขึน้ไป 
4. ผู้เรียนร้อยละ 95.00 ของผู้เรียนได้รับการจัดการเรียนการสอนด้วยภาษาจีน 
ภาษา ฝรั่งเศส และภาษาญี่ปุุน มีทักษะการอ่าน การเขียน การสื่อสาร จากผลการ
เรียนตาม หลักสูตรสถานศึกษา ตั้งแต่ระดับ 2.0 ขึ้นไป 

1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

 

 1. ผู้เรียนร้อยละ 89.00  มีความสามารถในการน าเสนอการคิดวิเคราะห์คิดอย่าง
มี วิจารณญาณ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และวิธีการแก้ปัญหาจากกิจกรรม
การศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) กิจกรรมการเรียนรู้ด้วย STEM Education 
หน้าที่พลเมือง และ กิจกรรมโครงงาน และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน 8 
กลุ่มสาระการ เรียนรู้ 

1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
 1. ผู้เรียนร้อยละ 95.00 มีความสามารถในการสร้างชิ้นงาน โครงการ โครงงาน 

หรือผลผลิต  ตามที่ ปรากฏในประมวลรายวิชาในทุกระดับชั้น  อย่างน้อย  ภาค
เรียนละ 1 ชิ้นงาน 

1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 1. ผู้เรียนร้อยละ 100 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร ด้วยการใช้ อีเมล์ การลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ การตรวจสอบ
ผลการเรียนออนไลน์ การ ตรวจสอบตารางเรียน และตารางสอบออนไลน์ 
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2. ผู้เรียนร้อยละ 93.00 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จากผลการเรียน
รายวิชา คอมพิวเตอร์ ตามหลักสูตรสถานศึกษาในแต่ละระดับชั้นตั้งแต่ระดับ 2.0 
ขึ้นไป 
3. ผู้เรียนทุกคนสามารถสร้างชิ้นงานที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มี
ความเหมาะสมตามระดับชั้นได้อย่างน้อย 1 ชิ้นงาน 

1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
 1. ผู้เรียนร้อยละ 83.00 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามหลักสูตร

สถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ปีการศึกษา ๒๕๖3 ตั้งแต่ 2.5 ขึ้นไป 
2. ผู้เรียนร้อยละ 82.00 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามหลักสูตร
สถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ใน ปีการศึกษา ๒๕๖3 ตั้งแต่ 2.5 ขึ้น
ไป 
2. คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 58.78  ขึ้นไป ของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทาง
การศึกษา ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับโรงเรียน จ านวน 4 รายวิชา ของ
นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3  
3. คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 54.61 ขึ้นไป ของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทาง
การศึกษา ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับโรงเรียน จ านวน 5 รายวิชา ของ
นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๖  

1.1.6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  
 1. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานเจตคติที่ดีต่องานอาชีพที่ตนเองสนใจ  

อย่างน้อย 1 อาชีพ 
2. ผู้ เรียนชั้นม.๓ และม.๖ ร้อยละ 100.00 เข้ารับการศึกษาต่อในระดับ
การศึกษาที่สูงขึ้น 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ร้อยละ 80 
 1. ผู้เรียนร้อยละ 90.00 ของผู้เรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ตั้งแต่ระดับ ดีขึ้นไป 
2. ผู้เรียนร้อยละ 90.00 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ มีความเป็น
สุภาพบุรุษ และ สุภาพสตรี ลูกเจ้าพ่อบุญวาทย์ ตามหลักสูตรที่สถานศึกษา
ก าหนด 
3. ผู้เรียนร้อยละ 90.00 มีคุณลักษณะของสุภาพบุรุษ สุภาพสตรีลูกเจ้าพ่อของ
ระดับชั้น ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
4. ผู้เรียนร้อยละ 90.00  เข้าร่วมโครงการค่านิยม ๑๒ ประการ และมีความพึง
พอใจอยู่ใน ระดับดีมากข้ึนไป 
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1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
   ผู้เรียนร้อยละ 100.00  เข้าร่วมกิจกรรม วันส าคัญทางศาสนา ประเพณีของ

ท้องถิ่น และมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า ๓ 
กิจกรรมต่อปีการศึกษา 

 

1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
 1. ผู้เรียนร้อยละ 100.00  มีส่วนร่วมกิจกรรมกีฬาสี กีฬาของแต่ระดับชั้น 

ภายในสถานศึกษา มหกรรมบุญวาทย์วิทยาลัยเปิดบ้านวิชาการ กิจกรรมวัน
อาเซียน กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
กิจกรรมทัศนศึกษาในระดับชั้น อย่างน้อย ๒ กิจกรรมขึ้นไป 

 

2. ผู้เรียนร้อยละ 100.00  สามารถเรียนรู้ร่วมกับผู้เรียนพิเศษเรียนร่วมได้ 
1.2.4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  
 1. ผู้เรียนร้อยละ 90.00 มีน้ าหนักเทียบกับส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์ท่ีเป็นไปตามเกณฑ์

การ เจริญเติบโตตามช่วงวัย ตามเกณฑ์ของส านักโภชนาการ กรมอนามัย 
2. ผู้เรียนร้อยละ 100.00  มีสุขภาพจิต อารมณ์ สังคม และแสดงออกอย่าง
เหมาะสมกับกิจกรรมกีฬาแต่ละ ระดับชั้น โดยสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมี
ความสุข ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
2.1 มีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ร้อยละ 80 
 สถานศึกษามีเปูาหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน

สอดคล้องกับ บริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน นโยบายรัฐบาล 
แผนการศึกษาแห่งชาติ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
 1. สถานศึกษามีกระบวนการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาโดยใช้ระบบ 

การบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ OBECQA 
2. สถานศึกษามีและด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาที่
มีความเหมาะสม คลอบคลุมงานวิชาการที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ พัฒนาครู 
บุคลากรของโรงเรียนและบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเปูาหมาย 

 

 1. สถานศึกษามีการรายงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษาทุกปีการศึกษา 
2. สถานศึกษามีการปรับปรุง หลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของ ผู้เรียน ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและความทันต่อทิศทางการศึกษาในอนาคต 
3. สถานศึกษาเปิดกิจกรรมชุมนุม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มากกว่า 90 ชุมนุม
ต่อปีการศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มากกว่า 80 ชุมนุมต่อปี
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การศึกษา  โดยครอบคลุม ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียน 
4. สถานศึกษาเปิดแผนการเรียนให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความถนัดและความ
สนใจของ ผู้เรียน 
5. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ อย่างหลากหลายในทุก
ระดับชั้น 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
 1. สถานศึกษามีโครงการพัฒนาและส่งเสริมครูให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

ตาม ความสนใจและความต้องการของสถานศึกษา 
2. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม PLC เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในทุกกลุ่มงาน  
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
3. ครูร้อยละ 100.00  มีการพัฒนาตนเองในด้านวิชาชีพ อย่างน้อย ๒๐ ชั่วโมง 
ต่อปี การศึกษา 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   
 1. สถานศึกษามีการติดตั้งอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ โปรเจคเตอร์ในห้องเรียนและ 

ห้องปฏิบัติการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90.00 ของห้องเรียน 
2. สถานศึกษามีการตรวจสอบ ปรับปรุง และรักษาความปลอดภัยของอาคาร
สถานที ่และสิ่งแวดล้อม 
3. สถานศึกษามีการจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ ที่สอดคล้องกับ  
การเรียนรู้อย่างหลากหลาย 
4. สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน ใช้และดูแล
รักษา ทรัพยากรอย่างเต็มประสิทธิภาพ 

2.6 จัดระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  
 1. สถานศึกษามีการติดตั้งสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย มากกว่า 150 

ต าแหน่ง เพ่ือการสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
2. สถานศึกษามีเช่าซื้อ การติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วไม่ต่ ากว่า 500 
Mbps ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการ 
3. สถานศึกษามีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและ การจัดการเรียนรู้ 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 

ร้อยละ 85 

 1. ครูร้อยละ 85.00 มีการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด/ผลการ
เรียนรู้เพื่อจัดท า ประมวลรายวิชา/โครงการจัดการเรียนรู้ 
2. ครูร้อยละ 85.00 มีการจัดท าหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับค าอธิบาย
รายวิชา ธรรมชาติของ สาระการเรียนรู้ เหมาะสมกับผู้เรียนและบริบทของ
สถานศึกษา มีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย วิธีการปฏิบัติ (Active Learning)  และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชิวิตได้ 
3. ครูร้อยละ 83.00  มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเพ่ือรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล และน า
ผล การศึกษามาวางแผนการจัดการเรียนรู้ 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  
 1. ครูร้อยละ 100.00 มีวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ เครื่องมือ รูปแบบ เทคนิค 

และวิธีการอย่าง หลากหลาย 
2. ครูร้อยละ 95.00 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3. ครู 86.00 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ภายในหรือภายนอก
ที่เอ้ือต่อ การเรียนรู้ 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
 1. ครูร้อยละ 90.00 มีผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของ

ผู้เรียน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ในระดับ มาก ขึ้นไป 
2. ครูร้อยละ 90.00 ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศชั้นเรียน 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
 1. ครูร้อยละ 92.00 มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง อย่างหลากหลาย 

2. ครูร้อยละ 92.00 ท าการบันทึกหลังแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และน าผล
จากการจัดกิจกรรม การเรียนรู้มาพัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 
3. ครูร้อยละ 92.00 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผล
พัฒนาผู้เรียน 
       -ใช้แผนการประเมินผลรายวิชา จ าแนกเป็น K+P+A 
       -ใช้เครื่องมือ วิธีการวัด และประเมินผลที่ตรงกับตัวชี้วัด 
       -ประเมินผล Formative Assessment เพ่ือน าผลมาพัฒนาผู้เรียนและปรับ
คะแนนเพิ่มได้   80% (FA   80) 
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มาตรฐานการศกึษา ระดบั
คุณภาพ 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

 

 1. มีชุมชนแหล่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้อง ให้ข้อมูล
ย้อนกลับเพ่ือปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
2. ครูร้อยละ 92.00 มีการร่วมสะท้อนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายในกลุ่ม
สาระ การเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 
เกณฑท์ี่ใชใ้นการพจิารณาก าหนดคา่เปูาหมาย / ระดบัคุณภาพ 
 กรณีก าหนดเปาูหมายเชิงปรมิาณ 

ระดบัคณุภาพ ร้อยละตามเกณฑ ์
ก าลังพัฒนา (1) ต่ ากว่าร้อยละ 50 
ปานกลาง (2) ร้อยละ 50-59 

ดี (3) ร้อยละ 60-69 
ดีเลิศ (4) ร้อยละ 70-79 

ยอดเยี่ยม (5) ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 
กรณีก าหนดเปาูหมายเชิงคุณภาพ 

ระดบัคณุภาพ หลักฐาน/
ร่องรอย รางวลั รายละเอยีด 

ก าลงัพฒันา (1) มี/ไมม่ ี ไม่มี 
ต่ ากว่าค่าเปูาหมายที่ก าหนด/ ต่ ากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน/ ไม่สอดคล้อง / ไม่เป็นไปตาม
เปูาหมาย / ไม่ส่งเสริม / ไม่ส่งผล 

ปานกลาง (2) ม ี
ระดับโรงเรียน / 
ศูนย์ / เครือข่าย/ 

กลุ่มโรงเรียน 

มีบางส่วน/ เป็นไปตามเปูาหมายบางส่วน 

ด ี(3) ม ี
ระดับหน่วยงานต้น
สังกัด/ หน่วยงานใน

ก ากับ 

เป็นที่ยอมรับ / เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
/ครบกระบวนการ/ เหมาะสม / เพียงพอ 

ดเีลิศ (4) ม ี ระดับภาค/จังหวัด 
มีการพัฒนา / เป็นระบบ / มีการบูรณาการ 
/ หลากหลายรูปแบบ 

ยอดเยี่ยม (5) ม ี
ระดับประเทศ/

นานาชาติ 

สูงกว่าเปูาหมายที่ก าหนด / เป็นแบบอย่าง 
/  มีความเป็นเลิศ / มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง / มีนวัตกรรม 
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มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 
ของโรงเรยีนบญุวาทยว์ิทยาลยั 

เพือ่การประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา 
*************** 

มาตรฐานที ่1  ดา้นคณุภาพของผูเ้รยีน 
 ระดบัคณุภาพของมาตรฐาน : ยอดเยีย่ม 
ค าอธิบาย : ผลการเรียนรู้ที่เป็นคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ประกอบด้วย 
ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารการคิดค านวณ การคิดประเภทต่าง ๆ การสร้าง
นวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรการมี
ความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เป็นค่านิยมที่ดี
ตามที่สถานศึกษาก าหนด ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย รวมทั้งสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 

ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด
ในแต่ละระดับชั้น 

๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น และแก้ปัญหาผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนกแยกแยะใคร่ครวญไตร่ตรอง 
พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวม 
ความรู้ได้ทั้งด้วยตัวเองและการท างานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ อาจเป็นแนวความคิด โครงการ โครงงานชิ้นงาน ผลผลิต 

๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผู้เรียนมี 
ความสามารถในใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการ
เรียนรู้การสื่อสาร การท างานอย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 

๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาผู้เรียนบรรลุและมี 
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมในด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ
กระบวนการต่าง ๆ รวมทั้งมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติหรือผลการทดสอบอื่นๆ 

๖) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ 
พ้ืนฐานในการจัดการ เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น การท างานหรืองานอาชีพ 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่ 

มีคุณธรรม จริยธรรมเคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษาก าหนด 
โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
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๒) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็น 
คุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย 

๓) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายผู้เรียนยอมรับและอยู่ 
ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี 

๔) มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต  
อารมณ์และสังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมี
ความสุข เข้าใจผู้อ่ืน ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน 
 
 ประเด็นพิจารณา 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน  
    ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
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ระดบัคุณภาพ 
ระดบั ค าอธบิายระดบัคณุภาพ 

ระดบั 1  
ก าลงั
พัฒนา 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
      1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 
ต่ ากว่าเปูาหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
      2)  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาต่ ากว่าเปูาหมาย   
ที่สถานศึกษาก าหนด 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
      1) ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีต่ ากว่าเปูาหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
      2) ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมต่ ากว่าเปูาหมายที่สถานศึกษา
ก าหนด 

ระดบั 2  
ปานกลาง 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
      1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 
เป็นไปตามเปูาหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
      2)  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตาม
เปูาหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
      1) ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีเป็นไปตามเปูาหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
      2) ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมเป็นไปตามเปูาหมายที่สถานศึกษา
ก าหนด 

ระดบั 3   
ด ี

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
      1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 
เป็นไปตามเปูาหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
      2)  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตาม
เปูาหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
      3)  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้ 
      4)  ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะพ้ืนฐานในการสร้างนวัตกรรม 
      5)  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ
พัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสมปลอดภัย 
      6)  ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
      1) ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีเป็นไปตามเปูาหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
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ระดบั ค าอธบิายระดบัคณุภาพ 
ระดบั 4   
ดเีลิศ 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
      1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ    
สูงกว่าเปูาหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
      2)  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่าเปูาหมาย      
ที่สถานศึกษาก าหนด 
      3)  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและแก้ปัญหาได้ 
      4)  ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะพ้ืนฐานในการสร้างนวัตกรรม 
      5)  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนา
ตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน 
      6)  ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้น  
ที่สูงขึ้น และการท างานหรืองานอาชีพ 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
      1) ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีสูงกว่าเปูาหมายที่สถานศึกษาก าหนด 

ระดบั 5   
ยอดเยี่ยม 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
      1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ สูง
กว่าเปูาหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
      2)  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่าเปูาหมายที่
สถานศึกษาก าหนด 
      3)  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและแก้ปัญหาได้ 
      4)  ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะพ้ืนฐานในการสร้างนวัตกรรมและน าไปใช้เผยแพร่ 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
      1) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนา
ตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์และมี
คุณธรรม 
      2)  ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่
สูงขึ้น และการท างานหรืองานอาชีพ 
      3)  ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีสูงกว่าเปูาหมายที่สถานศึกษาก าหนดเป็น
แบบอย่างได้ 
      4)  ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย 
      5)  ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
      6)  ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมสูงกว่าเปูาหมายที่สถานศึกษา
ก าหนด 
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ค่าเปาูหมาย 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1.1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  
 1. ผู้เรียนร้อยละ 90.00 ของผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน เขียน การสื่อสาร ภาษาไทย จาก     

ผลการเรียนรายวิชาภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางในแต่ละระดับชั้นตั้งแต่ระดับ 2.0 ขึ้นไป 
2. ผู้เรียนร้อยละ 88.00 ของผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร ภาษาอังกฤษ 
จากผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรแกนกลาง ในแต่ละระดับชั้นตั้งแต่ระดับ 2.0 
ขึ้นไป 
3. ผู้ เรียนร้อยละ 87.00  ของผู้ เรียนมีทักษะในการคิดค านวณ วัดผลการเรียนรายวิชา 
คณิตศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางในแต่ละระดับชั้น ตั้งแต่ระดับ 2.0 ขึ้นไป 
4. ผู้เรียนร้อยละ 95.00 ของผู้เรียนได้รับการจัดการเรียนการสอนด้วยภาษาจีน ภาษา ฝรั่งเศส 
และภาษาญี่ปุุน มีทักษะการอ่าน การเขียน การสื่อสาร จากผลการเรียนตาม  หลักสูตร
สถานศึกษา ตั้งแต่ระดับ 2.0 ขึ้นไป 
 

1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 
 1. ผู้เรียนร้อยละ 89.00 มีความสามารถในการน าเสนอการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมี วิจารณญาณ 

และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และวิธีการแก้ปัญหาจากกิจกรรมการศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) 
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วย STEM Education หน้าที่พลเมือง และ กิจกรรมโครงงาน และการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนใน 8 กลุ่มสาระการ เรียนรู้ 

1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 1. ผู้เรียนร้อยละ 95.00 มีความสามารถในการสร้างชิ้นงาน โครงการ โครงงาน หรือผลผลิต  

ตามท่ี ปรากฏในประมวลรายวิชาในทุกระดับชั้น  อย่างน้อย  ภาคเรียนละ 1 ชิ้นงาน 
1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 1. ผู้เรียนร้อยละ 100.00 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้วย

การใช้ อีเมล์ การลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ การตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ การ 
ตรวจสอบตารางเรียน และตารางสอบออนไลน์ 
2. ผู้เรียนร้อยละ 93.00  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จากผลการเรียนรายวิชา 
คอมพิวเตอร์ ตามหลักสูตรสถานศึกษาในแต่ละระดับชั้นตั้งแต่ระดับ 2.0 ขึ้นไป 
3. ผู้เรียนทุกคนสามารถสร้างชิ้นงานที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีความเหมาะสม
ตามระดับชั้นได้อย่างน้อย 1 ชิ้นงาน 
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1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 1. ผู้เรียนร้อยละ 83.00 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น  ปีการศึกษา ๒๕๖3 ตั้งแต่ 2.5 ขึ้นไป 
2. ผู้เรียนร้อยละ 82.00 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย  ใน ปีการศึกษา ๒๕๖3 ตั้งแต่ 2.5 ขึ้นไป 
2. คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 54.78  ขึ้นไป ของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา 
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับโรงเรียน จ านวน 4 รายวิชา ของนักเรียนระดับชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่ 3  
3. คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 53.61 ขึ้นไป ของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับโรงเรียน จ านวน 5 รายวิชา ของนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๖  

1.1.6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 1. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานเจตคติที่ดีต่องานอาชีพที่ตนเองสนใจ  อย่างน้อย 1 

อาชีพ 
2. ผู้เรียนชั้นม.๓ และม.๖ ร้อยละ 100.00 เข้ารับการศึกษาต่อในระดับการศึกษาท่ีสูงขึ้น 

 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
 1. ผู้เรียนร้อยละ 90.00 ของผู้เรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ตั้งแต่ระดับ ดีขึ้นไป 
2. ผู้เรียนร้อยละ 90.00 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ มีความเป็นสุภาพบุรุษ และ 
สุภาพสตรี ลูกเจ้าพ่อบุญวาทย์ ตามหลักสูตรที่สถานศึกษาก าหนด 
3. ผู้เรียนร้อยละ 90.00 มีคุณลักษณะของสุภาพบุรุษ สุภาพสตรีลูกเจ้าพ่อของระดับชั้น ตามที่
สถานศึกษาก าหนด 
4. ผู้เรียนร้อยละ 90.00  เข้าร่วมโครงการค่านิยม ๑๒ ประการ และมีความพึงพอใจอยู่ใน 
ระดับดีมากข้ึนไป 

1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
   ผู้เรียนร้อยละ 100.00  เข้าร่วมกิจกรรม วันส าคัญทางศาสนา ประเพณีของท้องถิ่น และมี

ส่วนร่วม ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า ๓ กิจกรรมต่อปีการศึกษา 
1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 1. ผู้เรียนร้อยละ 100.00  มีส่วนร่วมกิจกรรมกรีฬาสี กีฬาของแต่ระดับชั้น ภายในสถานศึกษา 

มหกรรมบุญวาทย์วิทยาลัยเปิดบ้านวิชาการ กิจกรรมวันอาเซียน กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์  
กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมทัศนศึกษาในระดับชั้น อย่างน้อย ๒ กิจกรรม 
ขึ้นไป 
2. ผู้เรียนร้อยละ 100.00 สามารถเรียนรู้ร่วมกับผู้เรียนพิเศษเรียนร่วมได้ 
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1.2.4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
 1. ผู้ เรียนร้อยละ 90.00 มีน้ าหนักเทียบกับส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์ที่ เป็นไปตามเกณฑ์การ 

เจริญเติบโตตามช่วงวัย ตามเกณฑ์ของส านักโภชนาการ กรมอนามัย 
2. ผู้เรียนร้อยละ 100.00   มีสุขภาพจิต อารมณ์ สังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมกับ
กิจกรรมกีฬาแต่ละ ระดับชั้น โดยสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข ไม่มีความขัดแย้งกับ
ผู้อืน่ 

 
เกณฑท์ี่ใชใ้นการพจิารณาก าหนดคา่เปูาหมาย / ระดบัคุณภาพ 
 กรณีก าหนดเปาูหมายเชิงปรมิาณ 

ระดบัคณุภาพ ร้อยละตามเกณฑ ์
ก าลังพัฒนา (1) ต่ ากว่าร้อยละ 50 
ปานกลาง (2) ร้อยละ 50-59 

ดี (3) ร้อยละ 60-69 
ดีเลิศ (4) ร้อยละ 70-79 

ยอดเยี่ยม (5) ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 
กรณีก าหนดเปาูหมายเชิงคุณภาพ 

ระดบัคณุภาพ หลักฐาน/
ร่องรอย รางวลั รายละเอยีด 

ก าลงัพฒันา (1) มี/ไมม่ ี ไม่มี 
ต่ ากว่าค่าเปูาหมายที่ก าหนด/ ต่ ากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน/ ไม่สอดคล้อง / ไม่เป็นไปตาม
เปูาหมาย / ไม่ส่งเสริม / ไม่ส่งผล 

ปานกลาง (2) ม ี
ระดับโรงเรียน / 
ศูนย์ / เครือข่าย/ 

กลุ่มโรงเรียน 

มีบางส่วน/ เป็นไปตามเปูาหมายบางส่วน 

ด ี(3) ม ี
ระดับหน่วยงานต้น
สังกัด/ หน่วยงานใน

ก ากับ 

เป็นที่ยอมรับ / เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
/ครบกระบวนการ/ เหมาะสม / เพียงพอ 

ดเีลิศ (4) ม ี ระดับภาค/จังหวัด 
มีการพัฒนา / เป็นระบบ / มีการบูรณาการ 
/ หลากหลายรูปแบบ 

ยอดเยี่ยม (5) ม ี
ระดับประเทศ/

นานาชาติ 

สูงกว่าเปูาหมายที่ก าหนด / เป็นแบบอย่าง 
/  มีความเป็นเลิศ / มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง / มีนวัตกรรม 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล 

วธิกีารเก็บรวบรวมขอ้มลู แหล่งข้อมลู 
1.1 ผลสมัฤทธิท์างวชิาการของผูเ้รยีน 
1. การสัมภาษณ์ การสอบถาม ผู้เรียน ครูและผู้เก่ียวข้อง 
2. การสังเกต พฤติกรรมผู้เรียน 

- ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
- พฤติกรรมการท างานร่วมกัน การแสดงวาม

คิดเห็น การแก้ไขปัญหา 
3. การตรวจสอบ หลักฐานร่องรอยหรือ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

- แบบสรุปผลการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการ
คิดค านวณ 
- แบบสรุปรายงานการประเมินความสามารถ                   
ในการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนโครงงาน ชิ้นงาน 
- บันทึกการอ่าน 
- เอกสารการวัดและประเมินผลผู้เรียน 
- ชิ้นงาน ผลงานผู้เรียน 
-ข้อมูลสารสนเทศ สถิติของสถานศึกษา ได้แก่ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 

3. ข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SAR  
    www.bwc.ac.th/sar 

ครู และผู้เกี่ยวข้อง 

1.2 คุณลกัษณะทีพ่ึงประสงค์ของผูเ้รยีน 
1. การสัมภาษณ์ การสอบถาม ผู้เรียน ครูและผู้เก่ียวข้อง 
2. การสังเกต พฤติกรรมผู้เรียน 

- พฤติกรรมที่สะท้อนคุณลักษณะและค่านิยม 
- พฤติกรรมการท างานร่วมกัน การแสดงความ

คิดเห็น การแก้ไขปัญหา 
3. การตรวจสอบ หลักฐานร่องรอยหรือ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

-ข้อมูลด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
- ข้อมูลสารสนเทศ สถิติของสถานศึกษา ได้แก่ ข้อมูล
จากฝุายปกครอง สถิติการมาเรียน ข้อมูลสุขภาวะ
ร่างกายของนักเรียน 
- แบบประเมินต่างๆ 
-ภาพถ่ายกิจกรรม วุฒิบัตร เกียรติบัตรนักเรียนดี 
ฯลฯ 

3. ข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SAR  
    www.bwc.ac.th/sar 

ครูและผู้เก่ียวข้อง 
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มาตรฐานที ่2  ดา้นการบรหิารและการจดัการ 
ระดบัคณุภาพของมาตรฐาน : ยอดเยีย่ม 
ค าอธิบาย : เป็นการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษามีการก าหนดเปูาหมายวิสัยทัศน์
และพันธกิจอย่างชัดเจน สามารถด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาในทุกกลุ่มเปูาหมาย จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ด าเนินการ
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้ 

๒.๑ มีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
สถานศึกษาก าหนดเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับ 

บริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ 
นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ทั้งใน 

ส่วนการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การน าแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
มีการติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่องมีการบริหารอัตราก าลัง 
ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การน าข้อมูลมา
ใช้ในการพัฒนา บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝุายมีส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และ
ร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเปูาหมายสถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรม 
เสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเปูาหมาย 
หมายรวมถึง การจัดการเรียนการสอนของกลุ่มที่เรียนแบบควบรวมหรือกลุ่มที่เรียนร่วมด้วย 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพสถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน 
พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ใน
การพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้สถานศึกษาจัดภาพ
แวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
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 ประเด็นพิจารณา 

๒.๑ มีเปูาหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และ 
ทุกกลุม่เปูาหมาย 
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

 
ระดบัคุณภาพ 

ระดบั ค าอธบิายระดบัคณุภาพ 
ระดบั 1  

ก าลงัพฒันา 
      1) เปูาหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดไม่ชัดเจน 
      2)  ระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาแต่ไม่ส่งผลต่อคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดบั 2  
 ปานกลาง 

      1) เปูาหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจนเป็นไปได้ในการ
ปฏิบัติ 
      2)  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

ระดบั 3 
  ด ี

      1) เปูาหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจนสอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา เป็นไปได้ในการปฏิบัติ 
      2)  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจนส่งผลต่อคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
      3)   ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเปูาหมาย 
     4)  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
     5)   จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 
     6)  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

ระดบั  4 
  ดเีลิศ 

      1) มีเปูาหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ 
เป็นไปได้ในการปฏิบัติ 
      2)  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย 
      3)  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
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ระดบั ค าอธบิายระดบัคณุภาพ 
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเปูาหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง 
      4)  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการ
ของครู และสถานศึกษา 
        5)   จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ และมีความปลอดภัย 
        6)  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

ระดบั 5  
 ยอดเยี่ยม 

      1) มีเปูาหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ 
เป็นไปได้ในการปฏิบัติ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
      2)  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย
มีการน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างได้ 
      3) ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเปูาหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง และเป็นแบบอย่างได้ 
      4)  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการ
ของครูและสถานศึกษา และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนางาน 
      5)   จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ และมีความปลอดภัย 
       6)  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

 
ค่าเปาูหมาย 

2.1 มีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
         สถานศึกษามีเปูาหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจนสอดคล้องกับ  บริบท
ของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม ในระดับ ยอดเยี่ยม 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
1. สถานศึกษามีกระบวนการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาโดยใช้ระบบ การบริหารจัดการตาม
เกณฑ์รางวัลคุณภาพ OBECQA  ในระดับ ยอดเยี่ยม 
2. สถานศึกษามีและด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีความเหมาะสม     
ครอบคลุมงานวิชาการที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พัฒนาครู บุคลากรของโรงเรียนและบริหารจัดการข้อมูล
สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ  ในระดับ ยอดเยี่ยม 
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2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  
และทุกกลุ่มเปูาหมาย 
1. สถานศึกษามีการรายงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษาทุกปีการศึกษา ในระดับ ยอดเยี่ยม 
2. สถานศึกษามีการปรับปรุง หลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ  ผู้เรียน ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องและความทันต่อทิศทางการศึกษาในอนาคต ในระดับ ยอดเยี่ยม 
3. สถานศึกษาเปิดกิจกรรมชุมนุม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มากกว่า 90 ชุมนุมต่อปีการศึกษา และ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มากกว่า 80 ชุมนุมต่อปีการศึกษา  โดยครอบคลุม ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ในระดับ ยอดเยี่ยม 
4. สถานศึกษาเปิดแผนการเรียน ร้อยละ 100 ให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจของ 
ผู้เรียน 
5. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ อย่างหลากหลายในทุกระดับชั้น  ในระดับ   
ยอดเยี่ยม 
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
1. สถานศึกษามีโครงการพัฒนาและส่งเสริมครูให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตาม ความสนใจและความ
ต้องการของสถานศึกษา ในระดับ ยอดเยี่ยม 
2. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม PLC เ พ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในทุกกลุ่ มงาน  
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระดับ ยอดเยี่ยม 
3. ครูร้อยละ 100.00  มีการพัฒนาตนเองในด้านวิชาชีพ อย่างน้อย ๒๐ ชั่วโมง ต่อปี การศึกษา 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
1. สถานศึกษามีการติดตั้งอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ โปรเจคเตอร์ในห้องเรียนและ  ห้องปฏิบัติการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90.00 ของห้องเรียน 
2. สถานศึกษามีการตรวจสอบ ปรับปรุง และรักษาความปลอดภัย  ร้อยละ 100 ของอาคารสถานที่ 
และสิ่งแวดล้อม 
3 .  ส ถ านศึ กษ ามี ก า ร จั ด ให้ มี แห ล่ ง เ รี ย น รู้  ห้ อ ง สมุ ด  ห้ อ งปฏิ บั ติ ก า ร  ที่ ส อดคล้ อ ง กั บ   
การเรียนรู้อย่างหลากหลาย  ในระดับ ยอดเยี่ยม 
4. สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน ใช้และดูแลรักษา ทรัพยากรอย่าง
เต็มประสิทธิภาพ ในระดับ ยอดเยี่ยม 
2.6 จัดระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
1. สถานศึกษามีการติดตั้งสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย มากกว่า 300  ต าแหน่ง เพ่ือการสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
2. สถานศึกษามีเช่าซื้อ การติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วไม่ต่ ากว่า 1,000 Mbps ที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการ 
3. สถานศึกษามีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ  การจัดการ
เรียนรู้   ในระดับ ยอดเยี่ยม 
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เกณฑท์ี่ใชใ้นการพจิารณาก าหนดคา่เปูาหมาย / ระดบัคุณภาพ 
 กรณีก าหนดเปาูหมายเชิงปรมิาณ 

ระดบัคณุภาพ ร้อยละตามเกณฑ ์
ก าลังพัฒนา (1) ต่ ากว่าร้อยละ 50 
ปานกลาง (2) ร้อยละ 50-59 

ดี (3) ร้อยละ 60-69 
ดีเลิศ (4) ร้อยละ 70-79 

ยอดเยี่ยม (5) ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 
กรณีก าหนดเปาูหมายเชิงคุณภาพ 

ระดบัคณุภาพ หลักฐาน/
ร่องรอย รางวลั รายละเอยีด 

ก าลงัพฒันา (1) มี/ไมม่ ี ไม่มี 
ต่ ากว่าค่าเปูาหมายที่ก าหนด/ ต่ ากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน/ ไม่สอดคล้อง / ไม่เป็นไปตาม
เปูาหมาย / ไม่ส่งเสริม / ไม่ส่งผล 

ปานกลาง (2) ม ี
ระดับโรงเรียน / 
ศูนย์ / เครือข่าย/ 

กลุ่มโรงเรียน 

มีบางส่วน/ เป็นไปตามเปูาหมายบางส่วน 

ด ี(3) ม ี
ระดับหน่วยงานต้น
สังกัด/ หน่วยงานใน

ก ากับ 

เป็นที่ยอมรับ / เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
/ครบกระบวนการ/ เหมาะสม / เพียงพอ 

ดเีลิศ (4) ม ี ระดับภาค/จังหวัด 
มีการพัฒนา / เป็นระบบ / มีการบูรณาการ 
/ หลากหลายรูปแบบ 

ยอดเยี่ยม (5) ม ี
ระดับประเทศ/

นานาชาติ 

สูงกว่าเปูาหมายที่ก าหนด / เป็นแบบอย่าง 
/  มีความเป็นเลิศ / มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง / มีนวัตกรรม 
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วิธกีารเกบ็รวบรวมขอ้มูล/แหลง่ข้อมลู 
วธิกีารเก็บรวบรวมขอ้มลู แหล่งข้อมลู 

1. การสัมภาษณ์ การสอบถาม สถานศึกษา ผู้บริหาร ครู บุคลากร และคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้อง 

2. การตรวจสอบ หลักฐานร่องรอยหรือ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

- แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
- แผนพัฒนาวิชาการ 
- แผนบริหารการจัดการสารสนเทศ 
- แผนพัฒนาครู 
- เอกสารด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
- ข้อมูลสารสนเทศ ของสถานศึกษา เช่น ผลงานของ
สถานศึกษา ครู บุคลากร 
ฯลฯ 

3. ข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SAR  
    www.bwc.ac.th/sar 

ครู และผู้เกี่ยวข้อง 
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มาตรฐานที ่3  ดา้นกระบวนการจดัการเรยีนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็ส าคญั 
 ระดบัคณุภาพของมาตรฐาน : ยอดเยีย่ม 
ค าอธิบาย : เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา 
สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีการบริหารจัดการ
ชั้นเรียนเชิงบวกสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าผลที่ได้มาให้
ข้อมูลปูอนกลับ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
                ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
การด าเนินชีวิตจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้น
ให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไป
จัดกิจกรรมได้จริงมีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้ที่มีความจ าเป็น และต้องการความ
ช่วยเหลือพิเศษ ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอ
ผลงาน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

   ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่ เอ้ือต่อการเรียนรู้มีการใช้สื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยสร้าง
โอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 
             ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้น
การมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้
ร่วมกันอย่างมีความสุข 
             ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียนมีการ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการ
วัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเปูาหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพ่ือ
น าไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
            ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลปูอนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลปูอนกลับ
เพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 
ประเดน็พจิารณา 

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ 
ในชีวิตได้ 

          ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
          ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
          ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
          ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง 
  การจัดการเรียนรู้ 
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ระดบัคุณภาพ 
ระดบั ค าอธบิายระดบัคณุภาพ 

ระดบั 1  
ก าลงัพฒันา 

      1)  จัดการเรียนรู้ที่ไม่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
      2)  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่ไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
      3)  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างไม่เป็นระบบ 

ระดบั 2  
ปานกลาง 

      1)  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
      2) ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
      3)  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ระดบั 3  
 ด ี

      1)  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
      2) ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
      3)  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
      4)  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
      5)  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

ระดบั 4  
 ดเีลิศ 

      1)  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
      2) ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
      3)  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและ
วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเปูาหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ผู้เรียน และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
      4)  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่าง
มีความสุข 
      4)  มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

ระดบั 5   
ยอดเยี่ยม 

       1)  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและมีการเผยแพร่ 
      2) ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
      3)  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและ
วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเปูาหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ผู้เรียน และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
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ระดบั ค าอธบิายระดบัคณุภาพ 
      4)  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 
      4)  มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครู และผู้ เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 
ค่าเปาูหมาย 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
 1. ครูร้อยละ 85.00 มีการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้เพ่ือจัดท า 

ประมวลรายวิชา/โครงการจัดการเรียนรู้ 
2. ครูร้อยละ 85.00 มีการจัดท าหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชา ธรรมชาติ
ของ สาระการเรียนรู้ เหมาะสมกับผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษา มีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย  
วิธีการปฏิบัติ (Active Learning)  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชิวิตได้ 
3. ครูร้อยละ 83.00  มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเพ่ือรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล และน าผล 
การศึกษามาวางแผนการจัดการเรียนรู้ 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 1. ครูร้อยละ 100.00 มีวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ เครื่องมือ รูปแบบ เทคนิค และวิธีการ

อย่าง หลากหลาย 
2. ครูร้อยละ 95.00 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือต่อ              
การเรียนรู้ 
3. ครู 86.00 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ภายในหรือภายนอกที่เอ้ือต่อ   
การเรียนรู้ 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 1. ครูร้อยละ 90.00 มีผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน  

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ในระดับ มาก ขึ้นไป 
2. ครูร้อยละ 90.00 ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศชั้นเรียน 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 1. ครูร้อยละ 92.00 มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง อย่างหลากหลาย 

2. ครูร้อยละ 92.00 ท าการบันทึกหลังแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และน าผลจากการจัด
กิจกรรม การเรียนรู้มาพัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 
3. ครูร้อยละ 92.00 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลพัฒนาผู้เรียน 
       -ใช้แผนการประเมินผลรายวิชา จ าแนกเป็น K+P+A 
       -ใช้เครื่องมือ วิธีการวัด และประเมินผลที่ตรงกับตัวชี้วัด 
       -ประเมินผล Formative Assessment เพ่ือน าผลมาพัฒนาผู้เรียนและปรับคะแนนเพ่ิมได้ 
  80% (FA   80) 
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3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
 1. มีชุมชนแหล่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้อง ให้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือ

ปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
2. ครูร้อยละ 90.00 มีการร่วมสะท้อนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายในกลุ่มสาระ  
การเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 

เกณฑท์ี่ใชใ้นการพจิารณาก าหนดคา่เปาูหมาย / ระดบัคณุภาพ 
 กรณีก าหนดเปาูหมายเชิงปรมิาณ 

ระดบัคณุภาพ ร้อยละตามเกณฑ ์
ก าลังพัฒนา (1) ต่ ากว่าร้อยละ 50 
ปานกลาง (2) ร้อยละ 50-59 

ดี (3) ร้อยละ 60-69 
ดีเลิศ (4) ร้อยละ 70-79 

ยอดเยี่ยม (5) ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 
กรณีก าหนดเปาูหมายเชิงคุณภาพ 

ระดบัคณุภาพ หลักฐาน/
ร่องรอย รางวลั รายละเอยีด 

ก าลงัพฒันา (1) มี/ไมม่ ี ไม่มี 
ต่ ากว่าค่าเปูาหมายที่ก าหนด/ ต่ ากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน/ ไม่สอดคล้อง / ไม่เป็นไปตาม
เปูาหมาย / ไม่ส่งเสริม / ไม่ส่งผล 

ปานกลาง (2) ม ี
ระดับโรงเรียน / 
ศูนย์ / เครือข่าย/ 

กลุ่มโรงเรียน 

มีบางส่วน/ เป็นไปตามเปูาหมายบางส่วน 

ด ี(3) ม ี
ระดับหน่วยงานต้น
สังกัด/ หน่วยงานใน

ก ากับ 

เป็นที่ยอมรับ / เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
/ครบกระบวนการ/ เหมาะสม / เพียงพอ 

ดเีลิศ (4) ม ี ระดับภาค/จังหวัด 
มีการพัฒนา / เป็นระบบ / มีการบูรณาการ 
/ หลากหลายรูปแบบ 

ยอดเยี่ยม (5) ม ี
ระดับประเทศ/

นานาชาติ 

สูงกว่าเปูาหมายที่ก าหนด / เป็นแบบอย่าง 
/  มีความเป็นเลิศ / มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง / มีนวัตกรรม 
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วิธกีารเกบ็รวบรวมขอ้มูล/แหลง่ข้อมลู 
วธิกีารเก็บรวบรวมขอ้มลู แหล่งข้อมลู 

1. การสัมภาษณ์ การสอบถาม ครู ผู้เรียน 
3. การสังเกต - พฤติกรรมการสอนของครู 

- พฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน 
- สภาพบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้  
ฯลฯ 

2. การตรวจสอบ หลักฐานร่องรอยหรือ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

- หลักสูตรสถานศึกษา 
- แผนการจัดการเรียนรู้ 
- บันทึกหลังการสอน 
- เอกสารหลักฐานการวัดและประเมินผล 
- แฟูมสะสมผลงานของผู้เรียน 
- สื่อการสอนและแหล่งเรียนรู้ 
- ข้อมูลสารสนเทศ ของสถานศึกษา เช่น ผลงานของ
ผู้เรียน 
ฯลฯ 

3. ข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SAR  
    www.bwc.ac.th/sar 

ครูและผู้เก่ียวข้อง 
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ค าสั่งโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
ที่ 252/2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดท าระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา 2564  

--------------------------------------------------- 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับบที่ 2)               
พ.ศ. 2545 มาตรา 9 (3) ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลัก
ที่ส าคัญข้อหนึ่ง คือ การก าหนดมาตรฐานการศึกษา และการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุก
ระดับและประเภท และมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา และตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐาน ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพภายในระดับสถานศึกษา ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 จ านวน 3 มาตรฐาน 
เพ่ือให้การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564  ของโรงเรียนบุญ
วาทย์วิทยาลัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประโยชน์ต่อโรงเรียน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 ดังนี้  
 
 1. คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย คือ 

1.1 นายพูลศักดิ์  จิตสว่าง   ประธานกรรมการ 
1.2 นายชาญเจริญ  ซื่อชวกรกุล  รองประธานกรรมการ 
1.3 นางวิไลภรณ ์  ค าภิระปาวงศ์  กรรมการ 
1.4 นายประกรณ์  ผันผาย   กรรมการ 
1.5 นายทรงพล  เฟ่ืองฟู   กรรมการ 
1.6 นายกิตติพล  อนุรักษ์สุวรรณ  กรรมการและเลขานุการ 
1.7 นายอิสเรศ  พรหมศิลป์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 ปฏิบัติหน้าที่ อ านวยการ ให้ค าปรึกษาการด าเนินงานของการประกาศให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามมาตรฐาน 3 มาตรฐาน การประเมินตาม
มาตรฐานการศึกษาภายใน และการประเมินของส านักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

/2.คณะกรรมการ งานประกนัคณุภาพ.... 
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 2. คณะกรรมการ งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของกลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระการ
เรียนรู้/กลุ่มงาน ประกอบด้วย 

2.1 กลุ่มบริหารวิชาการ ประกอบด้วย 
 1) นางวิไลภรณ์  ค าภิระปาวงศ์ หัวหน้า 

2) นายมิตร    แก้วมะค า เจ้าหน้าที่ระบบงานประกันคุณภาพ 
3) นายอาทิตย์    พงศ์สุพัฒน์ เจ้าหน้าที่ระบบงานประกันคุณภาพ 
4) นายวิญญู    ครองตาเนิน เจ้าหน้าที่ระบบงานประกันคุณภาพ 

2.2 กลุ่มบริหารอ านวยการและงบประมาณ ประกอบด้วย 
 1) นายชาญเจริญ ซื่อชวกรกุล หัวหน้า 

2) นายอิสเรศ  พรหมศิลป์ เจ้าหน้าที่ระบบงานประกันคุณภาพ 
2.3 กลุ่มบริหารทั่วไป ประกอบด้วย 
 1) นายทรงพล  เฟ่ืองฟู  หัวหน้า 

2) นายณัฏฐพล  ภักดีเจริญ เจ้าหน้าที่ระบบงานประกันคุณภาพ 
3) นางนวพร  ลออพันธุ์สกุล เจ้าหน้าที่ระบบงานประกันคุณภาพ 
4) นายปวิน  เจียไพบูลย์ เจ้าหน้าที่ระบบงานประกันคุณภาพ 

2.4 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ประกอบด้วย 
 1) นายประกรณ์  ผันผาย  หัวหน้า 

2) นายอภิรัตน์  กาชัย  เจ้าหน้าที่ระบบงานประกันคุณภาพ 
3) นางเจนจิรา  ใจเชื้อ  เจ้าหน้าที่ระบบงานประกันคุณภาพ 
4) นางวัชราภรณ์ หมื่นแสน เจ้าหน้าที่ระบบงานประกันคุณภาพ 

2.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประกอบด้วย 
 1) นายปิยะวัติ  วังซ้าย  หัวหน้า 

2) นางนารี    ใจดี  เจ้าหน้าที่ระบบงานประกันคุณภาพ 
3) นางสาวศิริมาศ   ราชคม  เจ้าหน้าที่ระบบงานประกันคุณภาพ 

2.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประกอบด้วย 
 1) นายทวีวัฒน์  มณีจักร์  หัวหน้า 

2) นางสาวณัฐชญา ยศข่าย  เจ้าหน้าที่ระบบงานประกันคุณภาพ 
3) นางสาวอ้อมฤทัย ใจอินทร์  เจ้าหน้าที่ระบบงานประกันคุณภาพ 
4) นางสาววิจิตรา ทรงศรีสกุล เจ้าหน้าที่ระบบงานประกันคุณภาพ 

2.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (งานคอมพิวเตอร์) ประกอบด้วย 
1) นายกิตติพล  อนุรักษ์สุวรรณ หัวหน้า/เจ้าหน้าท่ีระบบงานประกันคุณภาพ 
2) นายอิสเรศ  พรหมศิลป์ เจ้าหน้าที่ระบบงานประกันคุณภาพ 
3) นายชวัลวิทย ์  วริโชติภูมินนท ์ เจ้าหน้าที่ระบบงานประกันคุณภาพ 

/2.8 กลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร.์..  
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2.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประกอบด้วย 
 1) นายรังสรรค์  มาปลูก  หัวหน้า 

2) นางปรียาพร   วงษ์ชาลี  เจ้าหน้าที่ระบบงานประกันคุณภาพ 
3) นางสาวมนสิกานต์   ยุกติชาติ  เจ้าหน้าที่ระบบงานประกันคุณภาพ 
4) นางล าดวน     จางสาย  เจ้าหน้าที่ระบบงานประกันคุณภาพ 

2.9 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประกอบด้วย 
 1) นางสาวขณิฐภรณ์ พรหมปลูก หัวหน้า 

2) นางกัลย์ฐิตา    ศรัทธาจารุพงศ์ เจ้าหน้าที่ระบบงานประกันคุณภาพ 
3) นางสาวรัตติกาล    ราชจริต  เจ้าหน้าที่ระบบงานประกันคุณภาพ 
4) นายวุฒิกรณ์    ปั๋นแก้ว  เจ้าหน้าที่ระบบงานประกันคุณภาพ 

2.10 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษาประกอบด้วย 
 1) นายมานะ  หาญสุวรรณ หัวหน้า 

2) นางสุทธิเกียรติ พุ่มแก้ว  เจ้าหน้าที่ระบบงานประกันคุณภาพ 
2.11 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประกอบด้วย 
 1) นางอรชร  พรศิริ  หัวหน้า 

2) นายจรูญ            ค าเผือ  เจ้าหน้าที่ระบบงานประกันคุณภาพ 
3) นางกุลรัศมิ์            เลิศหิรัญปริยกร เจ้าหน้าที่ระบบงานประกันคุณภาพ 
4) นางสาววรานิษฐ์      เรืองดิลกทวีสิน เจ้าหน้าที่ระบบงานประกันคุณภาพ 
5) นายพิษณุการณ์ ทรายแก้ว เจ้าหน้าที่ระบบงานประกันคุณภาพ 

2.12 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ก ประกอบด้วย 
 1) นายอนันต์  ดอกหอม หัวหน้า 

2) นางสาวกัญญารัตน์  หรดี  เจ้าหน้าที่ระบบงานประกันคุณภาพ 
3) นางสาวอชิรญา  เทพวัลย์  เจ้าหน้าที่ระบบงานประกันคุณภาพ 
4) นางสาวอลินดา  อินทร์อยู่ เจ้าหน้าที่ระบบงานประกันคุณภาพ 

2.13 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ข ประกอบด้วย 
 1) นางสาววัชราภรณ ์ หมื่นแสน หัวหน้า  

2) นายบุญรักษ์  มูลแก้ว     เจ้าหน้าที่ระบบงานประกันคุณภาพ        
3) นางสาวณิชกมล โกลาวัลย ์ เจ้าหน้าที่ระบบงานประกันคุณภาพ    
4) นายชาคริต    ไชยวรรณ เจ้าหน้าที่ระบบงานประกันคุณภาพ 

2.14 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (งานช่างอุตสาหกรรม) ประกอบด้วย 
 1) นายอุดร  บุญชุม  หัวหน้า 

2) นายพัฒนา  ยาใจ  เจ้าหน้าที่ระบบงานประกันคุณภาพ 
3) นายรัชวัฒน ์  ปิงอินถา  เจ้าหน้าที่ระบบงานประกันคุณภาพ 

/2.15 กลุ่มสาระการเรยีนรู้การงานอาชีพ (งานธรุกจิ)... 
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2.15 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (งานธุรกิจ) ประกอบด้วย 
 1) นางอรพิน  วิจิตรโสภา หัวหน้า 
 2) นางสุมาลี  สมแก้ว  เจ้าหน้าที่ระบบงานประกันคุณภาพ 
2.16 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (งานบ้าน) ประกอบด้วย 
 1) นางอุบล  พิทักษ์ทา หัวหน้า/เจ้าหน้าท่ีระบบงานประกันคุณภาพ 

2) นางจิลาวัล  มหามิตร เจ้าหน้าที่ระบบงานประกันคุณภาพ 
3) นางสาวกันตพร กันต๊ะมา เจ้าหน้าที่ระบบงานประกันคุณภาพ 
4) นางสาวกวินนาฎ เชียงโญ  เจ้าหน้าที่ระบบงานประกันคุณภาพ 

2.17 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (งานประดิษฐ์) ประกอบด้วย 
 1) นางสุรีย์รัตน์  สุนันตา  หัวหน้า 

2) นางยุพิน  ณ จันตา เจ้าหน้าที่ระบบงานประกันคุณภาพ 
2.18 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (งานเกษตร) ประกอบด้วย 
 1) นางจินตนา  เกิดเหมาะ หัวหน้า 

2) นางนิพาพร   สุทธิลักษณ์  เจ้าหน้าที่ระบบงานประกันคุณภาพ 
2.19 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (งานห้องสมุด) ประกอบด้วย 
 1) นายดวงดี  อมรศรีคงคา หัวหน้า/เจ้าหน้าท่ีระบบงานประกันคุณภาพ 
 2) ว่าที่ร้อยตรีหญิงอุทุมพร ใจศรี  เจ้าหน้าที่ระบบงานประกันคุณภาพ 
2.20 งาน English Program ประกอบด้วย 
 1) นางสาวตลับเพ็ชร์ หทัยพล  หัวหน้า 
 2) นางอ าพัน   ศรีวิลัย  เจ้าหน้าที่ระบบงานประกันคุณภาพ 
2.21 งานแนะแนว ประกอบด้วย 
 1) นางวราภรณ ์  สว่างการ  หัวหน้า/เจ้าหน้าท่ีระบบงานประกันคุณภาพ 
 2) นางสาวปวีณา จีนะ  เจ้าหน้าที่ระบบงานประกันคุณภาพ 
2.22 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วย 
 1) นางปรารถนา  จันทร์ปัญญา หัวหน้า 
 2) นายอิสเรศ  พรหมศิลป์ เจ้าหน้าที่ระบบงานประกันคุณภาพ 

 ปฏิบัติหน้าที่  1. บริหารจัดการ การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา                       
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย มี 8 องค์ประกอบดังนี้ 

1) ก าหนดมาตรฐานการศึกษา 
   2) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ                  
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   3) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
   4) ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
   5) จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  

/6) จดัให้มกีารประเมิน... 
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   6) จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา                     
ของสถานศึกษา 
   7) จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
   8) จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

2. ประชุม/ประชาพิจารณ์ในการประกาศให้ใช้มาตรฐานสถานศึกษาเพ่ือ
ประกันคุณภาพการศึกษา และก าหนดค่าเปูาหมายตามมาตรฐานการศึกษา 

        3. ให้ด าเนินงานการประเมินผลการด าเนินการตามระบบประกันคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษา และการประเมินของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมบูรณ์ 

 
 3. คณะกรรมการด าเนนิการ ตรวจสอบ รวบรวมข้อมูลเป็นรูปเล่มรายงาน ประกอบด้วย 
  3.1 นายชาญเจิรญ ซื่อชวกรกุล  ประธานกรรมการ 
  3.2 นายกิตติพล  อนุรักษ์สุวรรณ  รองประธานกรรมการ 
  3.3 นางจรรยา  แจ้งมงคล  กรรมการ 
  3.4 นายยมนา  สุขหอม   กรรมการ 
  3.5 ว่าที่ร้อยตรีก าจร แสงงาม   กรรมการ 
  3.6 นางชนิดาภา สายทอง   กรรมการ 
  3.7 นางอภิญญา  ทะแกล้วพันธุ์  กรรมการ 
  3.8 นายชวัลวิทย์     วริโชติภูมินนท์  กรรมการ 
  3.9 นายอิสเรศ  พรหมศิลป์  กรรมการและเลขานุการ 
  3.10 นายธนภพ  กรุงวงศ์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  3.11 นายปฐมพงศ์ เสมพิพัฒน์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 ปฏิบัติหน้าที่ 1) ด าเนินการวางแผน/ขั้นตอนการเตรียมการ/ประสานงานคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

      2) ปฏิบัติ/ขั้นตอนการด าเนินงานประกันคุณภาพในสถานศึกษา 
        3) จัดประชุม/ประชาพิจารณ์ในการประกาศให้ใช้มาตรฐานเพ่ือประกัน
คุณภาพการศึกษา                   

และก าหนดค่าเปูาหมายของมาตรฐานการศึกษา 
        4) รวบรวม การจัดท ารูปเล่มมาตรฐานการศึกษา และเผยแพร่ 
        5) จัดท าระบบสารสนเทศการประเมินมาตรฐาน 3 มาตรฐาน  

      6) รวบรวม การจัดรูปเล่มรายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
      7) กรอกระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้กับหน่วยงานต้นสังกัด 

        8) รวบรวม การเตรียมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
      9) รวบรวม การเตรียมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจากส านักงาน 

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
/10) การตดิตาม และตรวจสอบ... 
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        10) การติดตาม และตรวจสอบ การด าเนินงานประกันคุณภาพในสถานศึกษา 
        11) การปรับปรุง และแก้ไข การด าเนินงานประกันคุณภาพในสถานศึกษา 
 

ทั้งนี้  ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เสียสละ และเกิดผลดีต่อ           
ทางราชการต่อไป 
 

สั่ง ณ วันที่  23  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2564 

 
(นายพูลศักดิ์  จิตสว่าง) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
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เครื่องมือการประเมนิผลและตรวจสอบคณุภาพภายในของสถานศึกษา  ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปกีารศึกษา 2564 
โรงเรียนบญุวาทยว์ทิยาลยั อ าเภอเมอืง จงัหวดัล าปาง ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน/ร่องรอย ยอดเยี่ยม 
(๕) 

ดีเลิศ 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง 
(๒) 

ก าลงัพฒันา
(๑) 

๑.คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียน 
 

๑) มีความสามารถในการอ่าน 
การเขียน การสื่อสารและการ
คิดค านวณ 
 
 

     ตรวจสอบเอกสารที่สะท้อน
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนจาก 
ข้อมูลและหลักฐานเชงิประจักษ ์เช่น 
- แบบสรุปผลการอ่าน การเขียน 
- บันทึกการอ่าน 
- แบบสรุปรายงานการประเมิน
ความสามารถในการอ่าน 
คิดวิเคราะห์และเขียน 
- เอกสารการวัดและประเมินผล
ผู้เรียนทุกระดับชั้น 
- ชิ้นงาน ผลงานนักเรียน 
- รายงานโครงการส่งเสริมสนบัสนุน
ให้ผู้เรียนสามารถ 
อ่านออกเขียนได้ 
- สังเกตพฤติกรรมการเรียนของ
ผู้เรียน ฯลฯ 
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มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน/ร่องรอย ยอดเยี่ยม 
(๕) 

ดีเลิศ 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง 
(๒) 

ก าลงัพฒันา
(๑) 

๑.คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียน 
 

๒) มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความ   คิดเห็น 
และแก้ปัญหา 
 

     ตรวจสอบเอกสารที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียนจากข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ 
เช่น 
- แบบสรุปรายงานการประเมินความสามารถ
ในการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน 
- บันทึกการท างาน/ชิ้นงาน/ผลงานนกัเรียน 
- การน าเสนองาน/โครงงาน/IS 
- ร่องรอยกจิกรรม โครงการ รายงานโครงการ
เปดิบ้านวิชาการ  คุณธรรม และ IS 
- รายงานโครงการพัฒนาผู้เรียนกจิกรรมลด
เวลาเรียนฯ 
- รายงานโครงการส่งเสริมการจัดหลักสตูร
ทักษะอาชีพฯ 
- รายงานโครงการพัฒนาการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
- รายงานโครงการพัฒนานักเรียนห้องเรียน
พิเศษ 
- สังเกตพฤติกรรมการเรียน การท างานร่วมกัน 
การอภปิรายแสดงความคิดเห็น การร่วมกัน
แก้ไขปัญหาฯ 
               ฯลฯ 
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มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน/ร่องรอย ยอดเยี่ยม 
(๕) 

ดีเลิศ 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง 
(๒) 

ก าลงัพฒันา
(๑) 

๑.คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียน 
 

๓) มีความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม 
 

     ตรวจสอบเอกสารที่สะท้อน
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนจาก 
ข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ 
เช่น 
- แบบสรุปผลการอ่าน การเขียน 
- บันทึกการอ่าน 
- แบบสรุปรายงานการประเมิน
ความสามารถในการอ่าน 
คิดวิเคราะห์และเขียน 
- เอกสารการวัดและประเมินผล
ผู้เรียนทุกระดับชั้น 
- ชิ้นงาน ผลงานนักเรียน 
- รายงานโครงการส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถ 
อ่านออกเขียนได้ 
- สังเกตพฤติกรรมการเรียนของ
ผู้เรียน 
               ฯลฯ 
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มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน/ร่องรอย ยอดเยี่ยม 
(๕) 

ดีเลิศ 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง 
(๒) 

ก าลงัพฒันา
(๑) 

๑.คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียน 
 

๔) มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 
 

     ตรวจสอบเอกสารที่สะท้อน
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนจาก 
ข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ 
เช่น 
- แบบสรุปผลการอ่าน การเขียน 
- บันทึกการอ่าน 
- แบบสรุปรายงานการประเมิน
ความสามารถในการอ่าน 
คิดวิเคราะห์และเขียน 
- เอกสารการวัดและประเมินผล
ผู้เรียนทุกระดับชั้น 
- ชิ้นงาน ผลงานนักเรียน 
- รายงานโครงการส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถ 
อ่านออกเขียนได้ 
- สังเกตพฤติกรรมการเรียนของ
ผู้เรียน 
               ฯลฯ 
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มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน/ร่องรอย ยอดเยี่ยม 
(๕) 

ดีเลิศ 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง 
(๒) 

ก าลงัพฒันา
(๑) 

๑.คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียน 
 

๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 
 

     ตรวจสอบเอกสารที่สะท้อน
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนจาก 
ข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ 
เช่น 
- แบบสรุปผลการอ่าน การเขียน 
- บันทึกการอ่าน 
- แบบสรุปรายงานการประเมิน
ความสามารถในการอ่าน 
คิดวิเคราะห์และเขียน 
- เอกสารการวัดและประเมินผล
ผู้เรียนทุกระดับชั้น 
- ชิ้นงาน ผลงานนักเรียน 
- รายงานโครงการส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถ 
อ่านออกเขียนได้ 
- สังเกตพฤติกรรมการเรียนของ
ผู้เรียน 
               ฯลฯ 
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มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน/ร่องรอย ยอดเยี่ยม 
(๕) 

ดีเลิศ 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง 
(๒) 

ก าลงัพฒันา
(๑) 

๑.คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียน 
 

๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน 
และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 

     ตรวจสอบเอกสารที่สะท้อน
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนจาก 
ข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ 
เช่น 
- แบบสรุปผลการอ่าน การเขียน 
- บันทึกการอ่าน 
- แบบสรุปรายงานการประเมิน
ความสามารถในการอ่าน 
คิดวิเคราะห์และเขียน 
- เอกสารการวัดและประเมินผล
ผู้เรียนทุกระดับชั้น 
- ชิ้นงาน ผลงานนักเรียน 
- รายงานโครงการส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถ 
อ่านออกเขียนได้ 
- สังเกตพฤติกรรมการเรียนของ
ผู้เรียน 
                ฯลฯ 
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มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

หลกัฐาน/ร่องรอย ยอดเยี่ยม 
(๕) 

ดีเลิศ 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง 
(๒) 

ก าลงัพฒันา
(๑) 

๑.คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน 
 

๑) การมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนด 

     สังเกตพฤติกรรมทีส่ะท้อนคุณลักษณะ
และค่านิยมของผู้เรยีนตามที่สถานศึกษา
ก าหนด เช่น 
- การเข้าแถว 
 - การแสดงความเคารพ 
 - การพูดจา กิริยามารยาท การไหว้ฯ 
 - รายงานโครงการโรงเรยีนคุณธรรม 
จริยธรรมต้นแบบ 
 - รายงานโครงการส่งเสริมพัฒนาให้
ผู้เรยีนมีค่านิยม 
   หลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
 - รายงานโครงการโรงเรยีนวิถีพุทธ
ตามอัตลักษณ์ ๒๙ฯ 
 - รายงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
 - สังเกตพฤติกรรมนักเรยีน 
 - สัมภาษณ์นักเรียนเกี่ยวกับการจัดท า
โครงงานคุณธรรม การเรยีน อ่ืนๆ 
                ฯลฯ 
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มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน/ร่องรอย ยอดเยี่ยม 
(๕) 

ดีเลิศ 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง 
(๒) 

ก าลงัพฒันา
(๑) 

๑.คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน 
 

๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 
 

     สังเกตพฤติกรรมทีส่ะท้อนคุณลักษณะ
และค่านิยมของผู้เรยีนตามที่สถานศึกษา
ก าหนด เช่น- การเข้าแถว 
- การแสดงความเคารพ 
- การพูดจา กิริยามารยาท  
การไหวฯ้ 
- รายงานโครงการโรงเรียนคณุธรรม 
จริยธรรมต้นแบบ 
- รายงานโครงการส่งเสริมพัฒนาให้
ผู้เรยีนมีค่านิยม 
หลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
- รายงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
ตามอัตลักษณ์ ๒๙ฯ 
- รายงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
- สังเกตพฤติกรรมนักเรยีน 
- สัมภาษณ์นักเรยีนเกี่ยวกับการจดัท า
โครงงานคุณธรรม ฯ 
                ฯลฯ 
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มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน/ร่องรอย ยอดเยี่ยม 
(๕) 

ดีเลิศ 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง 
(๒) 

ก าลงัพฒันา
(๑) 

๑.คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน 
 

๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างและ
หลากหลาย 
 

     - รายงานกิจกรรมการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 
- สัมภาษณ์นักเรียนเกี่ยวกับการ
เลือกตั้ง การท างาน 
การท ากิจกรรมร่วมกันเป็นทีม 
                 ฯลฯ 

๑.คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน 
 

๔) สุขภาวะทางร่างกาย และ
จิตสังคม 
 

     - แบบบันทึกพฤติกรรมทางสังคม 
- รายงานโครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
- เอกสารหลักฐานแสดงสุขภาวะ
ทางร่างกายอารมณ์สังคม 
- รายงานดัชนีมวลกาย น้ าหนัก 
ส่วนสูง สายตา 
- รายงานกิจกรรมการแข่งขันกีฬา 
กรีฑานักเรียน 
- โครงงานคุณธรรมรักนวลสงวนตัว 
ท าความดีถวายในหลวง 
                ฯลฯ 
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มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน/ร่องรอย ยอดเยี่ยม 
(๕) 

ดีเลิศ 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง 
(๒) 

ก าลงัพฒันา
(๑) 

มาตรฐานที ่2 
กระบวนการบรหิารและ
การจดัการ 
 
   

๒.๑ มีเปูาหมายวิสัยทัศน์และ
พันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 
 

     ตรวจเอกสาร 
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา   
แผนปฏิบัติการประจ าปี   
สัมภาษณ์ คณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้บริหาร ครู 
บุคลากร ผู้เรียน ผู้ปกครองนักเรียน 
เกี่ยวกับ 
  - การก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ของสถานศึกษาท าอย่างไร เพราะเหตุใด 
  - มีกระบวนการได้มาของเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ พันธกิจของสถานศึกษาอย่างไร 
  - ใครเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก าหนด
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และมีส่วนร่วม
อย่างไร 
- มีวิธีการสร้างความเข้าใจตรงกันระหว่าง
ผู้บริหาร ครู ผู้เกี่ยวข้องอย่างไร 
 - สถานศึกษาน าแผนไปสู่การปฏิบัติ
อย่างไร  
 - สถานศึกษาแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติตามแผนอย่างไร 
                  ฯลฯ 

 



57 
 

มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน/ร่องรอย ยอดเยี่ยม 
(๕) 

ดีเลิศ 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง 
(๒) 

ก าลงัพฒันา
(๑) 

มาตรฐานที ่2 
กระบวนการบรหิารและ
การจดัการ 
 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 
 

     ตรวจเอกสาร 
แผนบริหารจัดการสารสนเทศ
สารสนเทศของโรงเรียน 
แผ่นพับประชาสัมพันธ์  วารสาร
โรงเรียนเว็บไซต์โรงเรียน 
สัมภาษณ์ คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้บริหาร ครู 
บุคลากร ผู้เรียน ผู้ปกครอง
นักเรียนเกี่ยวกับ 
  - การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
อย่างไร 
  - การน าสารสนเทศไปใช้อย่างไร 
-รายงานโครงการพัฒนา
สารสนเทศโรงเรียนฯ 
              ฯลฯ 
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มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน/ร่องรอย ยอดเยี่ยม 
(๕) 

ดีเลิศ 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง 
(๒) 

ก าลงัพฒันา
(๑) 

มาตรฐานที ่2 
กระบวนการบรหิารและ
การจดัการ 
   

๒.๓ ด าเนินงานพัฒนา
วิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุก
กลุ่มเปูาหมาย 
 

     สัมภาษณ์ คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้บริหาร ครู 
บุคลากร ผู้เรียน ผู้ปกครอง
นักเรียน 
- สถานศึกษามีเครือข่ายความ
ร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียน หรือ
การท างานกับใคร/หน่วยงานใด มี
ส่วนร่วมอย่างไร 
- ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม
ต่อผลการด าเนิน 
การของสถานศึกษาหรือไม่ อย่างไร  
                ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 



59 
 

 

มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน/ร่องรอย ยอดเยี่ยม 
(๕) 

ดีเลิศ 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง 
(๒) 

ก าลงัพฒันา
(๑) 

มาตรฐานที ่2 
กระบวนการบรหิารและ
การจดัการ 
   

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากร
ให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 
 

     ตรวจเอกสารแผนพัฒนาครู/
บุคลากร 
สัมภาษณ์ คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้บริหาร ครู 
บุคลากร เกี่ยวกับ 
 - การพัฒนาพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 
 -การพัฒนาพัฒนาครูและบุคลากร
ให้มีความรู้ ความสามารถและ
ทักษะตามมาตรฐานต าแหน่ง 
-ดูรางวัลและหลักฐานอื่นๆ 
-รายงานโครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรฯ 
                 ฯลฯ 
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มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน/ร่องรอย ยอดเยี่ยม 
(๕) 

ดีเลิศ 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง 
(๒) 

ก าลงัพฒันา
(๑) 

มาตรฐานที ่2 
กระบวนการบรหิารและ
การจดัการ 
   

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 
 

     ตรวจเอกสารแผนการจัด
สภาพแวดล้อม 
ตรวจสภาพแวดล้อม อาคาร
สถานที่ แหล่งเรียนรู้ 
ของโรงเรียน 
สัมภาษณ์ คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้บริหาร ครู 
บุคลากร ผู้เรียน ผู้ปกครอง
นักเรียน เกี่ยวกับ 
 - ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อม 
อาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ 
-รายงานโครงการพัฒนาอาคาร
สถานที่และแหล่งเรียนรู้ 
                ฯลฯ 
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มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน/ร่องรอย ยอดเยี่ยม 
(๕) 

ดีเลิศ 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง 
(๒) 

ก าลงัพฒันา
(๑) 

มาตรฐานที ่2 
กระบวนการบรหิารและ
การจดัการ 
   

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 
 

     ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับ
แผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
แผนพัฒนาวิชาการ แผนบริหาร
จัดการสารสนเทศ แผนพัฒนาครู/
บุคลากร แผนการก ากับนิเทศ 
ติดตามการประเมินผลของ
สถานศึกษา แผนการจัด
สภาพแวดล้อม 
                   ฯลฯ 

 
 
 
 
  
 
 



62 
 

มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน/ร่องรอย ยอดเยี่ยม 
(๕) 

ดีเลิศ 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง 
(๒) 

ก าลงัพฒันา
(๑) 

มาตรฐานที ่3
กระบวนการจดัการเรยีน
การสอนทีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็
ส าคญั   

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 

     ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
หลักสูตรสถานศึกษา แผนการจดัการ
เรียนรู้ บันทึกผลหลงัสอน เอกสาร
หลักฐานการวัดและประเมินผล 
เครื่องมือวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ สมุดการบ้านที่แสดงให้เห็นถึง
ข้อมูลย้อนกลับ ชิน้งาน/ผลงานของ 
ผู้เรียน แฟ้มสะสมงาน สื่อการเรียน
การสอน  
สังเกต สังเกตกระบวนการเรียนการ
สอน พฤติกรรมการสอนของครู เช่น  
  - การใช้ค าถามที่หลากหลายระดับ
เพื่อส่งเสริมการคิดขั้นสูง  
  - พฤติกรรมการดูแลเอาใจใส่ผู้เรียน 
- การมอบหมายงาน 
  - ปฏิสัมพันธ์ของครูกับผู้เรียน 
  - พฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน 
                ฯลฯ 
 

 

 



63 
 

มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน/ร่องรอย ยอดเยี่ยม 
(๕) 

ดีเลิศ 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง 
(๒) 

ก าลงัพฒันา
(๑) 

มาตรฐานที ่3
กระบวนการจดัการเรยีน
การสอนทีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็
ส าคญั   

 ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 

     ตรวจสอบ สังเกต แหล่งเรียนรู้
ต่างๆ แหล่งเรียนรู้ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
สัมภาษณ์นักเรียนและครูนักเรียน
ได้เรียนรู้จากชุมชน 
ในเรื่องใด จากแหล่งเรียนรู้ใดบ้าง 
- รายงานโครงการพัฒนาและ
จัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืน 
             ฯลฯ 
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มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน/ร่องรอย ยอดเยี่ยม 
(๕) 

ดีเลิศ 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง 
(๒) 

ก าลงัพฒันา
(๑) 

มาตรฐานที ่3
กระบวนการจดัการเรยีน
การสอนทีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็
ส าคญั   

 ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้น
เรียนเชิงบวก 
 
 

     ตรวจสอบ สังเกต แหล่งเรียนรู้
ต่างๆ แหล่งเรียนรู้ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
สัมภาษณ์นักเรียนและครูนักเรียน
ได้เรียนรู้จากชุมชน 
ในเรื่องใด จากแหล่งเรียนรู้ใดบ้าง 
- รายงานโครงการพัฒนาและ
จัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืน 
               ฯลฯ 
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มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน/ร่องรอย ยอดเยี่ยม 
(๕) 

ดีเลิศ 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง 
(๒) 

ก าลงัพฒันา
(๑) 

มาตรฐานที ่3
กระบวนการจดัการเรยีน
การสอนทีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็
ส าคญั   

 ๓.๔ ตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และ
น าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 
 

     เอกสารหลักฐานการวัดและ
ประเมินผล เครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ สมุดการบ้าน
ทีแ่สดงให้เห็นถึงข้อมูลย้อนกลับ 
ชิ้นงาน/ผลงานของผู้เรียน แฟูม
สะสมงาน สื่อการเรียนการสอน  
สมัภาษณน์กัเรยีน 
  - นักเรียนได้ร่วมก าหนดเกณฑ์
การประเมินผลงาน/ชิ้นงานต่างๆ/
หรือร่วมประเมินผลการเรียน
หรือไม่ อย่างไร   
  - นักเรียนชอบเรียนวิชาใด เพราะ
เหตุใด 
สมัภาษณค์ร ู 
ครูใช้วิธีการวัดและประเมินผล
ความรู้ ความเข้าใจของผู้เรียนด้วย
วิธีการใดบ้าง 
                  ฯลฯ 
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มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน/ร่องรอย ยอดเยี่ยม 
(๕) 

ดีเลิศ 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง 
(๒) 

ก าลงัพฒันา
(๑) 

มาตรฐานที ่3
กระบวนการจดัการเรยีน
การสอนทีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็
ส าคญั   

  ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 
 
 

     หลักสูตรสถานศึกษา แผนการ
จัดการเรียนรู้ บันทึกผล 
หลังสอน เอกสารหลักฐานการวัด
และประเมินผล เครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ สมุด
การบา้นที่แสดงให้เห็นการให้ข้อมูล
ย้อนกลับ ชิ้นงานหรือผลของ
นักเรียน/แฟูมสะสมงาน สื่อการ
เรียนการสอน และแหล่งเรียนรู้   
                  ฯลฯ 
สัมภาษณ์นักเรียน และครู เกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอน 
สังเกตกระบวนการเรียนการสอน 
                   ฯลฯ 

 


