
แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานด้านกระบวนการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ 5 สถานศึกษาจัดท าและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1  สถานศึกษาจัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้เหมาะสมกับผู้เรียน และบริบทของท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ผลการ

พิจารณา 
(คะแนน) 

หมายเหตุ 

1. สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสตูรและงานวิชาการ
สถานศึกษา 

2. สถานศึกษาจัดท าหลักสตูรสถานศกึษาที่สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ครอบคลุมกับ
ความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง และท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน 

3. สถานศึกษาน าหลักสูตรสถานศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษารายงานต้นสังกัด 
 
 

4. สถานศึกษาน าหลักสูตรสถานศึกษา ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ 
5. สถานศึกษาประเมินการใช้หลักสตูรสถานศึกษาโดยการมสี่วนร่วมของ

ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
6. สถานศึกษามีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเหมาะสมกับท้องถิ่นให้

ทันสมัยและเหมาะสมกับสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ
สถานศึกษา 
- หลักสูตรสถานศึกษา   
 
 
-บันทึกประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
-รายงานกิจกรรมพัฒนาความเขม้แข็งของคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
- แผนการจัดการเรียนรู ้
- รายงานการใช้หลักสตูร 
 
-รายงานผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสตูร
สถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 

3 
 
3 
 
 
3 
 
 
3 
3 
 
3 

เกณฑ์การพิจารณา(คะแนน) 
3 หมายถึง ครบถ้วน สมบรูณ์ 
เหมาะสม  
2 หมายถึง ค่อนข้างครบถ้วน 
ขาดบางประเด็น 
1 หมายถึง ขาดหลายประเด็น 
 

คะแนนรวม 18  

สรุปผลประเมินตัวบ่งช้ีที่ 5.1 ร้อยละ ((น าผลคะแนนรวม X 100) ÷ 18) = 100  

ระดับคณุภาพ = ดีเย่ียม  

 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้   จากค่าร้อยละ 

ปรับปรุง (1) (1) พอใช้ (2) ดี (3) ดีมาก (4) ดีเย่ียม (5) 
สถานศึกษามคีุณลักษณะ 

ตามเกณฑ์พิจารณา 
ต่ ากว่าร้อยละ  50 

สถานศึกษามคีุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ 50-59 

สถานศึกษามคีุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ 60-74 

สถานศึกษามคีุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ 75-89 

สถานศึกษามคีุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 

ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
 
 
 
 



แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานด้านกระบวนการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ 5 สถานศึกษาจัดท าและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 สถานศึกษาส่งเสริม ก ากับดูแลให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ผลการ

พิจารณา 
(คะแนน) 

หมายเหตุ 

1. สถานศึกษาให้ครูส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับความถนัดและความสามารถของ
ผู้เรียน 

2. สถานศึกษาให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3. สถานศึกษาให้ครูน าแผนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับความ

แตกต่างระหว่างบุคคลไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
4. สถานศึกษามีการนิเทศ ติดตามและประเมินการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
5. สถานศึกษาน าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

- แบบส ารวจข้อมลูความถนัดและความสามารถของผู้เรียน 
 
- แผนการจัดการเรียนรู้(โดยเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั) 
- แผนการจัดการเรียนรู้(โดยเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั) 
 
-รายงานกิจกรรมนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา 2560 
-บันทึกการประชุม ตดิตามการประเมินการใช้แผนการจดัการ 
เรียนรู ้
-รายงานกิจกรรมนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา 2560 

2 
 
3 
3 
 
3 
2 

เกณฑ์การพิจารณา(คะแนน) 
3 หมายถึง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
เหมาะสม  
2 หมายถึง ค่อนข้างครบถ้วน 
ขาดบางประเด็น 
1 หมายถึง ขาดหลายประเด็น 
 

คะแนนรวม 13  

สรุปผลประเมินตัวบ่งช้ีที่ 5.2ร้อยละ ((น าผลคะแนนรวม X 100) ÷ 15) = 86.67  

ระดับคณุภาพ = ดีมาก  

 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้   จากค่าร้อยละ 

ปรับปรุง (1) พอใช้ (2) ดี (3) ดีมาก (4) ดีเย่ียม (5) 
สถานศึกษามคีุณลักษณะ 

ตามเกณฑ์พิจารณา 
ต่ ากว่าร้อยละ  50 

สถานศึกษามคีุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ 50-59 

สถานศึกษามคีุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ 60-74 

สถานศึกษามคีุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ 75-89 

สถานศึกษามคีุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 

ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 
 



แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานด้านกระบวนการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ 5 สถานศึกษาจัดท าและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 สถานศึกษาส่งเสริมการผลิต การใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนานวัตกรรมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ผลการ

พิจารณา 
(คะแนน) 

หมายเหตุ 

1. สถานศึกษาส่งเสริมการผลิตสื่อ สื่อธรรมชาติ สื่อเทคโนโลยี เทคโนโลยี
สารสนเทศ นวัตกรรมที่เหมาะสมและสอดคล้องกับวัย 

2. สถานศึกษาส่งเสริมการใช้สื่อ สื่อธรรมชาติ สื่อเทคโนโลยี เทคโนโลยี
สารสนเทศ นวัตกรรมที่เหมาะสมและสอดคล้องกับวัย 

3. สถานศึกษาประเมินผลการผลิตและการใช้สื่อ 
4. สถานศึกษาส่งเสริมการพัฒนาสื่อที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
5. สถานศึกษาจัดท าทะเบียนสื่อสื่อธรรมชาติ สื่อเทคโนโลยี  เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
6. สถานศึกษาส่งเสริมการดูแลรักษา ซ่อมแซมสื่อท่ีช ารุดให้สามารถใช้งานได้ 

-รายงานโครงการพัฒนาสื่อ    สีอ  และนวัตกรรมฯ 
 
-แผนการจัดการเรียนรู้    
-รายงานโครงการพัฒนาสื่อ    สีอ  และนวัตกรรมฯ 
-รายงานโครงการพัฒนาสื่อ    สีอ  และนวัตกรรมฯ 
-รายงานโครงการพัฒนาสื่อ    สีอ  และนวัตกรรมฯ 
-ทะเบียนสื่อธรรมชาติ สื่อเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 
-โครงการพัฒนาศักยภาพการจดัการศึกษา ปีการศึกษา 2560 

3 
 
3 
 
2 
3 
2 
 
2 

เกณฑ์การพิจารณา(คะแนน) 
3 หมายถึง ครบถ้วน สมบรูณ์ 
เหมาะสม  
2 หมายถึง ค่อนข้างครบถ้วน 
ขาดบางประเด็น 
1 หมายถึง ขาดหลายประเด็น 
 

คะแนนรวม 15  

สรุปผลประเมินตัวบ่งช้ีที่ 5.3ร้อยละ ((น าผลคะแนนรวม X 100) ÷ 18) = 83.33  

ระดับคณุภาพ = ดีมาก  

 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้   จากค่าร้อยละ 

ปรับปรุง (1) พอใช้ (2) ดี (3) ดีมาก (4) ดีเย่ียม (5) 
สถานศึกษามคีุณลักษณะ 

ตามเกณฑ์พิจารณา 
ต่ ากว่าร้อยละ  50 

สถานศึกษามคีุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ 50-59 

สถานศึกษามคีุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ 60-74 

สถานศึกษามคีุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ 75-89 

สถานศึกษามคีุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 

ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 
 



แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานด้านกระบวนการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ 5 สถานศึกษาจัดท าและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ผลการ

พิจารณา 
(คะแนน) 

หมายเหตุ 

1. สถานศึกษาน าผลการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลใช้ในการวางแผนการ
จัดการเรียนรู้ 

2. สถานศึกษาแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้
ตรงกับความรู้ความสามารถ และความถนัด  

3. สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

4. สถานศึกษานิเทศ ติดตามและประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
5. สถานศึกษาน าผลการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มาปรับปรุงและ

พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

- แบบวิเคราะหผ์ู้เรียนเป็นรายบุคคล 
- แผนการจัดการเรียนรู ้
-ค าสั่งแต่งตั้งครูประจ าช้ัน 
- ค าสั่งปฏิบัติหน้าท่ีการสอนประจ าปีการศึกษา 2560 
-แผนการจัดการเรียนรู ้
-รายงานโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นผูเ้รียนเป็น
ส าคัญ 
-รายงานกิจกรรมนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา 2560 
-ข้อเสนอแนะในรายงานกิจกรรมนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา 
2560 

2 
 
3 
 
3 
 
 
3 
2 

เกณฑ์การพิจารณา(คะแนน) 
3 หมายถึง ครบถ้วน สมบรูณ์ 
เหมาะสม  
2 หมายถึง ค่อนข้างครบถ้วน 
ขาดบางประเด็น 
1 หมายถึง ขาดหลายประเด็น 
 

คะแนนรวม 13  

สรุปผลประเมินตัวบ่งช้ีที่ 5.4ร้อยละ ((น าผลคะแนนรวม X 100) ÷ 15) = 86.67  

ระดับคณุภาพ = ดีมาก  

 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้   จากค่าร้อยละ 

ปรับปรุง (1) พอใช้ (2) ดี (3) ดีมาก (4) ดีเย่ียม (5) 
สถานศึกษามคีุณลักษณะ 

ตามเกณฑ์พิจารณา 
ต่ ากว่าร้อยละ  50 

สถานศึกษามคีุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ 50-59 

สถานศึกษามคีุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ 60-74 

สถานศึกษามคีุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ 75-89 

สถานศึกษามคีุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 

ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
 



แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานด้านกระบวนการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ 5 สถานศึกษาจัดท าและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.5 สถานศึกษาด าเนินการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ผลการ

พิจารณา 
(คะแนน) 

หมายเหตุ 

1. สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการวัดและประเมินผล 
2. สถานศึกษาวางแผนและจัดท าระบบการวัดและประเมินผล 
3. สถานศึกษาจัดท าเอกสารหลักฐานทางการศึกษา เอกสารประเมินผลต่างๆ

ที่เกี่ยวข้อง 
4. สถานศึกษาด าเนินการวัดและประเมินผลอย่างเป็นระบบ  
5. สถานศึกษาจัดเก็บเอกสาร หลักฐานการศึกษาอย่างเป็นระบบ 
6. สถานศึกษาด าเนินการนิเทศติดตามการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 
7. สถานศึกษารายงานผลการเรียนให้ผู้เรียน ผู้ปกครอง ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ 
8. สถานศึกษาประเมินผลและน าผลไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการ

วัดและประเมินผล 

-ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวดัและประเมินผล 
-ปฏิทินปฏิบัติงานฝา่ยวิชาการ  งานวัดและประเมินผล 
-ค าสั่งวัดและประเมินผลกลางภาค ปลายภาค 
-แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ  แบบทดสอบต่างๆ 
-ค าสั่งวัดและประเมินผลกลางภาค ปลายภาค 
-แบบบันทึก รายงานการวัดและประเมินผลต่างๆ 
-รายงานกิจกรรมนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา 2560 
-แบบลงทะเบียนรับ ปถ.06 
-รายงานกิจกรรมนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา 2560 
 

3 
3 
3 
 
3 
3 
3 
3 
3 
 

เกณฑ์การพิจารณา(คะแนน) 
3 หมายถึง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
เหมาะสม  
2 หมายถึง ค่อนข้างครบถ้วน 
ขาดบางประเด็น 
1 หมายถึง ขาดหลายประเด็น 
 

คะแนนรวม 24  

สรุปผลประเมินตัวบ่งช้ีที่ 5.5ร้อยละ ((น าผลคะแนนรวม X 100) ÷ 24) = 100  

ระดับคณุภาพ = ดีเย่ียม  

 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้   จากค่าร้อยละ 

ปรับปรุง (1) พอใช้ (2) ดี (3) ดีมาก (4) ดีเย่ียม (5) 
สถานศึกษามคีุณลักษณะ 

ตามเกณฑ์พิจารณา 
ต่ ากว่าร้อยละ  50 

สถานศึกษามคีุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ 50-59 

สถานศึกษามคีุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ 60-74 

สถานศึกษามคีุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ 75-89 

สถานศึกษามคีุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 

ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
 



แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานด้านกระบวนการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ 5 สถานศึกษาจัดท าและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.6 สถานศึกษานิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ผลการ

พิจารณา 
(คะแนน) 

หมายเหตุ 

1. สถานศึกษาจัดท าแผนและคู่มือการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

2. สถานศึกษาจัดท าปฏิทินและก าหนดผู้รับผิดชอบ 
3. สถานศึกษานิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามปฏิทินการนิเทศ 

 
4. สถานศึกษาจัดท ารายงานผลการนิเทศ  
5. สถานศึกษาน าผลการนิเทศมาปรับปรุงแก้ไขการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้บรรลุ

เป้าหมายที่ก าหนด 

-ปฏิทินการนิเทศและคู่มือการนิเทศการจัดกิจกรรม
การเรยีนรู ้
- ปฏิทินการนิเทศ 
-ค าสั่งการนิเทศการศึกษา   
-รายงานกิจกรรมนิเทศการศึกษา 2560 
-รายงานกิจกรรมนิเทศการศึกษา 2560 
-ข้อเสนอแนะรายงานกิจกรรมนิเทศการศึกษา 2560 

3 
 
3 
3 
 
3 
3 

เกณฑ์การพิจารณา(คะแนน) 
3 หมายถึง ครบถ้วน สมบรูณ์ 
เหมาะสม  
2 หมายถึง ค่อนข้างครบถ้วน 
ขาดบางประเด็น 
1 หมายถึง ขาดหลายประเด็น 
 

คะแนนรวม 15  

สรุปผลประเมินตัวบ่งช้ีที่ 5.6ร้อยละ ((น าผลคะแนนรวม X 100) ÷ 15) = 100  

ระดับคณุภาพ = ดีเย่ียม  

 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้   จากค่าร้อยละ 

ปรับปรุง (1) พอใช้ (2) ดี (3) ดีมาก (4) ดีเย่ียม (5) 
สถานศึกษามคีุณลักษณะ 

ตามเกณฑ์พิจารณา 
ต่ ากว่าร้อยละ  50 

สถานศึกษามคีุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ 50-59 

สถานศึกษามคีุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ 60-74 

สถานศึกษามคีุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ 75-89 

สถานศึกษามคีุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 

ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
 
 



ผลการประเมินระดับมาตรฐานแบบอิงเกณฑ์ 
มาตรฐานที่ 5 สถานศึกษาจัดท าและบริหารหลักสูตรสถานศกึษาที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ร้อยละ
เฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ(ให้เช็คเทียบเกณฑ์) 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเย่ียม 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 สถานศึกษาจัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้เหมาะสมกับผู้เรียน และบริบทของท้องถิ่นสู่
ประชาคมอาเซียน 

100  
    

ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 สถานศึกษาส่งเสริม ก ากับดูแลให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและ 
                        น าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 

86.67 
 

 
    

ตัวบ่งช้ีที่ 5.3  สถานศึกษาส่งเสริมการผลิต การใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนานวัตกรรมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 83.33      
ตัวบ่งช้ีที ่5.4  สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย  86.67      
ตัวบ่งช้ีที ่5.5        สถานศึกษาด าเนินการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 100      
ตัวบ่งช้ีที่ 5.6 สถานศึกษานิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ  100      
มาตรฐานที่ 5 สถานศึกษาจดัท าและบรหิารหลักสตูรสถานศึกษาท่ีเน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
* = ผลรวมร้อยละเฉลีย่ตัวบ่งช้ีหารด้วยจ านวนตัวบ่งช้ี 

*92.78  
    

 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ    จากค่าร้อยละเฉลี่ย 

ต้องปรับปรุง (1) พอใช้ (2) ดี (3) ดีมาก (4) ดีเย่ียม (5) 
ต่ ากว่าร้อยละ 50 ตั้งแต่ร้อยละ  50-59 ตั้งแต่ร้อยละ  60-74 ตั้งแต่ร้อยละ  75-89 ตั้งแต่ร้อยละ  90 ขึ้นไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประเมินแบบอิงสถานศกึษา 
การประเมินโครงการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที่  5  ปีการศึกษา 2560 

ล าดับที ่ โครงการ /กิจกรรมที่สถานศกึษาด าเนินการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
ผลส าเร็จของโครงการ / 

กิจกรรม 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษาท่ีเน้น
ผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

1. ร้อยละ 90 ของครูทั้งหมด ท่ีเข้าร่วมโครงการ 
 
2. ร้อยละ 90 ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานมีส่วนร่วมพัฒนาสถานศึกษา 
3. ร้อยละ 90 ของสถานศึกษาจัดท าและพัฒนา
หลักสตูรสถานศึกษา ให้เหมาะสมกับผู้เรยีน และ
บริบทของท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน ผ่านเกณฑ์
ในระดับดมีากขึ้นไป 
4. ร้อยละ 90 ของสถานศึกษาส่งเสริม ก ากับดูแล
ให้ครูจัดท าแผนการจดัการเรียนรูท้ี่เน้นผู้เรยีนเป็น
ส าคัญและน าไปสู่การปฏบิัติอย่างมีประสิทธิภาพ
ผ่านเกณฑ์ในระดับดมีากขึ้นไป 
5. ร้อยละ 90 ของสถานศึกษาส่งเสริมการผลิต 
การใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนา
นวัตกรรมทีเ่อื้อต่อการเรียนรู้ ผ่านเกณฑ์ในระดับ
ดีมากข้ึนไป 
6. ร้อยละ 90 ของสถานศึกษาจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย ผ่านเกณฑ์ในระดับดีมากข้ึน
ไป 
7. ร้อยละ 90 ของสถานศึกษาด าเนินการวัดและ
ประเมินผลการจดัการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ            
ผ่านเกณฑ์ในระดับดมีากขึ้นไป 
8. ร้อยละ 90 ของสถานศึกษานิเทศติดตามผล
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้อยา่งเปน็ระบบ                  
ผ่านเกณฑ์ในระดับดมีากขึ้นไป 
9. ร้อยละ 90 ของครูทั้งหมดมีความพึงพอใจต่อ
การเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านเกณฑ์ในระดับดีมากข้ึน
ไป 

1.  ครูร้อยละ 100  เข้าร่วมโครงการปรับปรุง
หลักสตูรสถานศึกษา 
2.  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีส่วน
ร่วมพัฒนาสถานศึกษา  คิดเป็นรอ้ยละ 100 
3. สถานศึกษาส่งเสริม ก ากับดูแลให้ครูจัดท า
แผนการจดัการเรียนรู้ที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัและ
น าไปสู่การปฏิบตัิอย่างมีประสิทธิภาพผ่านเกณฑ์
ในระดับดมีากขึ้นไป คดิเป็นร้อยละ 100 
4. สถานศึกษาส่งเสริม ก ากับดูแลให้ครูจัดท า
แผนการจดัการเรียนรู้ที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัและ
น าไปสู่การปฏิบตัิอย่างมีประสิทธิภาพผ่านเกณฑ์
ในระดับดมีากขึ้นไป 
5. สถานศึกษาส่งเสริมการผลิต การใช้สื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนานวัตกรรมทีเ่อื้อ
ต่อการเรียนรู้ ผ่านเกณฑ์ในระดับดีมากข้ึนไป 
คิดเป็นร้อยละ 100 
6. สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลาย ผ่านเกณฑ์ในระดบัดมีากขึ้นไป 
 
7. สถานศึกษาด าเนินการวัดและประเมินผลการ
จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบผ่านเกณฑ์ในระดับ
ดีมากข้ึนไป คดิเป็นร้อยละ 100 
8. สถานศึกษานิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรม
การเรยีนรู้อย่างเป็นระบบ ผ่านเกณฑ์ในระดับดี
มากขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ 100 
9.  ครูทั้งหมดมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วม
กิจกรรม ผ่านเกณฑ์ในระดับดมีากขึ้นไป คิดเป็น
ร้อยละ  94.08 

บรรลผุลส าเร็จ 
 



ล าดับที ่ โครงการ /กิจกรรมที่สถานศกึษาด าเนินการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
ผลส าเร็จของโครงการ / 

กิจกรรม 
2 กิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็งของ

คณะกรรมการสถานศึกษา 
1.ร้อยละ 90 ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานมีส่วนร่วมในการพัฒนาส่งเสรมิและ
สนับสนุนการจัดการศึกษาของเครอืข่ายผู้ปกครอง
ชมรมครู สมาคมและองค์กรนักเรยีน 
2. ร้อยละ  90 ของสถานศึกษามีความสามารถ
พัฒนาความร่วมมือขององค์คณะบุคคลให้สามารถ
ก ากับ สนับสนุน ส่งเสรมิการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ฐานการศึกษา และสอดคล้องกับสภาพปัญหา
ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 
 
3. ร้อยละ  90 ของคณะกรรมการสถานศึกษามี
ความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไปต่อการเข้าร่วม
กิจกรรม 

1. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาส่งเสรมิและสนบัสนุนการจดั
การศึกษาของเครือข่ายผู้ปกครองชมรมครู 
สมาคมและองค์กรนักเรียน คิดเปน็ร้อยละ  100 
2. สถานศึกษามีความสามารถพัฒนาความ
ร่วมมือขององค์คณะบุคคลใหส้ามารถก ากับ 
สนับสนุน ส่งเสรมิการพัฒนาคณุภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานฐาน
การศึกษา และสอดคล้องกับสภาพปัญหาความ
ต้องการของชุมชนและท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ  
100 
3. คณะกรรมการสถานศึกษามีความพึงพอใจใน
ระดับดีขึ้นไปต่อการเข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อย
ละ  100 

บรรลผุลส าเร็จ 
 

3 กิจกรรมการนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา 2560 
 

1.ร้อยละ 80 ของครูมีการจดัเตรียมแผนการ
จัดการเรียนรู้ และส่งแผนการจัดการเรยีนรู้ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
2. ร้อยละ 80 ของครูมีความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนอย่างมีประสทิธิภาพและเน้น
ผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
3. ร้อยละ 80 ของครูมีความพึงพอใจต่อการนิเทศ
ภายในอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

1. ครูมีการจดัเตรียมแผนการจัดการเรยีนรู้ และ
ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
คิดเป็นร้อยละ  90.46 
2. ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรยีนเป็นส าคญั 
คิดเป็นร้อยละ  100 
3. ครูมีความพึงพอใจต่อการนิเทศภายในอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ  93.75 
 

บรรลผุลส าเร็จ 
 

4 โครงการพัฒนาสื่อ   สีอ  และนวตักรรมฯ 
 

1. ร้อยละ 90 ของครูที่เข้าร่วมโครงการท า
วิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนได้มี
ประสิทธิภาพ 
2. ร้อยละ 90 ของครูน าสื่อหรือนวัตกรรมที่
มีคุณภาพมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการ
เรียนการสอน 
3. ร้อยละ 90 ของครูที่เข้าร่วมโครงการมี

1. ครูที่เข้าร่วมโครงการท าวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอนได้มีประสิทธิภาพ 
คิดเป็นร้อยละ  93.00 
2. ครูน าสื่อหรือนวัตกรรมที่มีคุณภาพมาใช้
ในการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน 
คิดเป็นร้อยละ  86.40 
3. ครูที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อ

บรรลผุลส าเร็จ 
 



ล าดับที ่ โครงการ /กิจกรรมที่สถานศกึษาด าเนินการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
ผลส าเร็จของโครงการ / 

กิจกรรม 
ความพึงพอใจต่อการด าเนินกิจกรรม การด าเนินกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ  90.05 

5 โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา 1. ร้อยละ 90 ของวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
ส านักงานฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่จัดหาได้ตาม
กิจกรรม 
2. ร้อยละ 90 ของฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ร้อยละ 90 ของครู บุคลากร มีความพึง
พอใจในระดับดีขึ้นไปต่อคุณภาพวัสดุ 
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 

1. วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ส านักงานฝ่าย
วิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนที่จัดหาได้ตามกิจกรรม คิด
เป็นร้อยละ  100.00 
2. ฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด าเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  คิดเป็นร้อยละ  100.00 
3. ครู บุคลากร มีความพึงพอใจในระดับดี
ขึ้นไปต่อคุณภาพวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
คิดเป็นร้อยละ  82.29 

บรรลผุลส าเร็จ 
 

 
 
(1)  ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผ่านมา………..5………….  ได้ระดับคณุภาพ     ปรับปรุง   พอใช้          ดี      ดีมาก     ดีเยี่ยม  

ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปัจจุบัน………….5…………..  ได้ระดับคณุภาพ  ปรับปรุง   พอใช้          ดี      ดีมาก     ดีเยี่ยม 
(2)  สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน – ภายนอก / แผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา    ด าเนินการ   ไม่ด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุปว่า ผลการประเมินมาตรฐานท่ี 5ของสถานศึกษาปีการศึกษา……….1……………   มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 

มีพฒันาการของคณุภาพการศึกษา หมายถงึ การท่ีสถานศึกษาได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน – ภายนอก / แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และผลการประเมินในปี
การศึกษาปัจจุบัน(เฉพาะผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์) สูงกว่าผลประเมินปีการศึกษาท่ีผ่านมา หรือมผีลประเมินท้ังในปีการศึกษาท่ีผ่านมาและปีท่ีประเมินไม่ต า่กว่าระดับด ี
ไม่มีพฒันาการของคณุภาพการศึกษา หมายถงึ การท่ีสถานศึกษาไม่ได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน – ภายนอก / แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและผลการประเมินในปี
การศึกษาปัจจุบัน(เฉพาะผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์)ต า่กว่าผลประเมินปีการศึกษาท่ีผ่านมา หรือมผีลประเมินท้ังในปีการศึกษาท่ีผ่านมา และปีท่ีประเมินต า่กว่าระดับดี และไม่แตกต่างกัน 
 



สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลมุาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานท่ี  5  ของสถานศึกษา 
  บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 
   ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผนแต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัตติามแผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 

 
บรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผน  หมายถึง  สถานศึกษามีความส าเร็จในการปฏิบัติสามารถบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายของแผนพัฒนาสถานศึกษาในการพัฒนาผู้เรียน หรือครู หรือ
คุณภาพการจัดการศึกษาในแต่ละมาตรฐาน โดยน าผลประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรกไปใช้วางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของส ถานศึกษา  และมีหลักฐานแสดงความตระหนักใน
ความส าคัญ และความพยายามในการปฏิบัติเพื่อการพัฒนาสู่มาตรฐานของสถานศึกษา 
ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผนแต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบตัิตามแผนหมายถึง  สถานศึกษายังไม่ประสบความส าเร็จในการปฏิบัติ    ไมส่ามารถบรรลุมาตรฐาน
หรือเป้าหมายของแผนพัฒนาสถานศึกษาในการพัฒนาผู้เรียน หรือครู หรือคณุภาพการจัดการศึกษาในแต่ละมาตรฐาน แต่มีหลักฐานแสดงความตระหนักในความส าคัญ และความพยายามใน
การปฏิบัตเิพื่อการพัฒนาสูม่าตรฐานของสถานศึกษา 
ไม่บรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผน  หมายถึง  สถานศึกษายังไม่ประสบความส าเร็จในการปฏิบัติ    ไม่สามารถบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายของแผนพัฒนาสถานศึกษาในการพัฒนา
ผู้เรียน หรือครู หรือคุณภาพการจัดการศึกษาในแต่ละมาตรฐาน โดยไม่ค านึงถึงความตระหนักในความส าคัญ และความพยายามในการปฏิบัติเพื่อการพัฒนาสู่มาตรฐานของสถานศึกษา 

 
ข้อสังเกตเพิ่มเติม 

 
  หลักสตูรสถานศึกษาเป็นหลักสตูรที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ เป็นหลักสตูรพัฒนาศักยภาพตามความถนัดและความสนใจ ท่ีปรับกระบวนการหลักสูตรใหส้อดคล้องกับเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542  (ที่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลีย่นแปลงของสังคมโลกในศตวรรษที่  21 และการ
ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  เปิดโอกาสให้สถานศึกษาเพิม่เวลาเรยีนได้ตามความพร้อมและจุดเน้นของโรงเรียน ครูทุกคนให้ความร่วมมือ เข้าร่วมโครงการปรบัปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วมพัฒนาสถานศึกษา  ให้ข้อคิดเห็นอย่างเต็มที่และเสมอมา  โรงเรยีนส่งเสริม ก ากับดูแลให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญและ
น าไปสู่การปฏิบตัิอย่างมีประสิทธิภาพ  มีการก ากับดูแลให้ครจูัดท าแผนการจดัการเรียนรู้ที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัและน าไปสู่การปฏิบัตอิย่างมีประสิทธิภาพ   ส่งเสริมการผลิต การใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศและพัฒนานวัตกรรมทีเ่อื้อต่อการเรียนรู้  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ด าเนินการวดัและประเมินผลการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ นิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
อย่างเป็นระบบ ครูทั้งหมดมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง  

 
 
 



แบบสรุปข้อมูล  มาตรฐานด้านกระบวนการจัดการศึกษา 
 
มาตรฐานที่ 5  สถานศึกษาจัดท าและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ให้   ลงใน  ที่ตรงกับการประเมิน  และเขียนค าอธิบาย/ข้อสงัเกต เกี่ยวกับผลประเมิน  พัฒนาการของผลประเมิน  และประสิทธิผลของการด าเนินงานของสถานศึกษาตามเป้าหมายรวมทั้ง
การสรุปผลประเมิน  ให้ตรงตามความเป็นจริง  
ระดับคณุภาพอิงเกณฑ์   
ได้ผลการประเมิน........5……… คะแนน 

 ระดับดเียี่ยม     (5 คะแนน)                                 
 ระดับดมีาก      (4 คะแนน)                                 
 ระดับดี           (3 คะแนน)                                น าระดับคุณภาพ จากแบบสรุปผลการประเมินมาตรฐานแบบอิงเกณฑ ์
 ระดับพอใช้      (2 คะแนน)                                 
 ระดับปรับปรุง   (1 คะแนน)                                 

ระดับคณุภาพอิงสถานศึกษา  
ได้ผลการประเมิน………5……….คะแนน 

 ระดับดเียี่ยม     (5 คะแนน)    +                มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา และบรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 
 ระดับดมีาก      (4 คะแนน)    +                มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา และไมบ่รรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีหลักฐาน 
                                                                      แสดงความตระหนัก  และความพยายามในการปฏิบัตติามแผน 
 ระดับดี           (3 คะแนน)    + / +   มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา แต่ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน  หรือ 
                                                                       ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา แต่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน   
 ระดับพอใช้      (2 คะแนน)     +               ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผนแต่มีความตระหนกั               
                                                                     และความพยายามในการปฏิบัตติามแผน   
 ระดับปรับปรุง  (1 คะแนน)     +               ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  และไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 

สรุปผลประเมินมาตรฐานที5่สถานศึกษาจัดท าและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป คือ มีค่าเฉลี่ย........5.00………..  
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 3.00 คือ มีค่าเฉลี่ย..................... 
ค าอธิบาย/ข้อสังเกตเกี่ยวกับระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 5 

หลักสตูรสถานศึกษาเป็นหลักสตูรที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ เป็นหลักสตูรพัฒนาศักยภาพตามความถนัดและความสนใจ ที่ปรับกระบวนการหลักสูตรใหส้อดคล้องกับเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542  (ที่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลีย่นแปลงของสังคมโลกในศตวรรษที่  21  และการ
ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  เปิดโอกาสให้สถานศึกษาเพิม่เวลาเรยีนได้ตามความพร้อมและจุดเน้นของโรงเรียน 
 


