มาตรฐานการศึกษา ระดับพื้นฐานวิชาชีพ
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
1. มาตรฐานการศึกษาระดับระดับพื้นฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๖2 มี 4 มาตรฐาน ได้แก่
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
มาตรฐานที่ 4 อัตลักษณ์ผู้เรียนและเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
2. เกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐานมี 5 ระดับ
- ยอดเยี่ยม
- ดีเลิศ
- ดี
- ปานกลาง
- กาลังพัฒนา

รายละเอียดแต่ละมาตรฐาน มีดังนี้
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
๖) มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ หลากหลาย
๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม

คาอธิบาย
มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน
ผลการเรียนรู้ที่เป็นคุณภาพของผู้เรียนทั้ งด้านผลสัมฤทธิ์ ทางวิชาการ ประกอบด้วยความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคานวณ การคิดประเภทต่างๆ การสร้างนวัตกรรม การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร การมีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ และด้าน
คุณลักษณะ อันพึงประสงค์ที่เป็นค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด ความภูมิใจ ในท้องถิ่นและความเป็นไทย
การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง และหลากหลาย รวมทั้งสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและ การคิดคานวณตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
กาหนดในแต่ละระดับชั้น
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา
ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจาแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ
โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ ทั้งด้วยตัวเองและการทางานเป็นทีม เชื่อมโยง
องค์ความรู้และประสบการณ์ มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อาจเป็นแนวความคิดโครงการ โครงงาน ชิ้นงาน
ผลผลิต
๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
ผู้เรียนมีความสามารถในใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เพื่อการพัฒนาตนเองและ
สังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทางานอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
ผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิมใน
ด้านความรู้ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่าง ๆ รวมทั้งมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ หรือผลการ
ทดสอบอื่นๆ
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
ผู้เรียนมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการจัดการ เจตคติ ที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น
การทางานหรืองานอาชีพ
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๑) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตสานึก
ตามที่สถานศึกษากาหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
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๒) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
ผู้เรี ยนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็ นคุณค่าของ ความเป็น ไทย มีส่ว นร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย
๓) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ หลากหลาย
ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง ระหว่างบุคคลในด้าน เพศวัยเชื้อชาติศาสนา
ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี
๔) มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสม
ในแต่ละช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับ คนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น
การให้ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
กาลังพัฒนา

ปานกลาง

ดี

ประเด็นพิจารณา
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
 ผู้เรี ยนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
คานวณ ต่ากว่าเป้าหมายที่สถานศึกษา กาหนด
 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร สถานศึกษาต่ากว่าเป้าหมาย
ที่สถานศึกษากาหนด
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีต่ากว่าเป้าหมาย ที่สถานศึกษากาหนด
 ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมต่ากว่าเป้าหมาย ที่สถานศึกษา
กาหนด
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
 ผู้เรี ยนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
คานวณ เป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา เป็นไปตาม
เป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
 ผู้ เรี ย นมีคุ ณลั ก ษณะและค่ านิย มที่ดี เป็นไปตามเป้ าหมายที่ส ถานศึกษา
กาหนด
 ผู้ เ รี ย นมี สุ ข ภาวะทางร่ า งกายและจิ ต สั ง คมเป็ น ไปตาม เป้ า หมายที่
สถานศึกษากาหนด
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
 ผู้เรี ยนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
คานวณเป็นไปตาม เป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
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ระดับคุณภาพ

ดีเลิศ

ประเด็นพิจารณา
 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา เป็นไปตาม
เป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้
 ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรม
 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
พัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสมปลอดภัย
 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
 ผู้ เรี ย นมีคุ ณลั ก ษณะและค่ านิย มที่ดี เป็นไปตามเป้ าหมายที่ส ถานศึกษา
กาหนด
 ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย
 ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
 ผู้ เรี ย นมีสุ ขภาวะทางร่างกายและจิตสั ง คมตามเป้ าหมายที่ส ถานศึกษา
กาหนด
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
 ผู้เรี ยนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
คานวณ สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา สูงกว่าเป้าหมาย
ที่สถานศึกษากาหนด
 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมี วิจารณญาณอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและแก้ปัญหา
ได้
 ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อ
พัฒนาตนเอง และสังคมในด้าน การเรียนรู้การสื่อสาร การทางาน
 ผู้ เ รี ย นมี ค วามรู้ ทั ก ษะพื้ น ฐาน และเจตคติ ที่ ดี พ ร้ อ มที่ จ ะศึ ก ษาต่ อ ใน
ระดับชั้นที่สูงขึ้น และการทางาน หรืองานอาชีพ
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีสูงกว่าเป้าหมาย ที่สถานศึกษากาหนด
 ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมใน
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ระดับคุณภาพ

ยอดเยี่ยม

ประเด็นพิจารณา
การอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย
 ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
 ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษา
กาหนด
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
 ผู้เรี ยนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
คานวณ สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษา กาหนด
 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา สูงกว่าเป้าหมาย
ที่สถานศึกษากาหนด
 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่าง มีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ ย นความคิด เห็ น โดยใช้ เหตุผ ลประกอบการตั ดสิ นใจ และ
แก้ปัญหาได้
 ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีการนา ไปใช้และเผยแพร่
 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อ
พัฒนาตนเอง และสังคมในด้าน การเรียนรู้การสื่อสาร การทางาน อย่าง
สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม
 ผู้เรีย นมีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีพร้อม ที่จะศึกษาต่อใน
ระดับชั้นที่สูงขึ้น และการทางานหรือ งานอาชีพ
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
เป็นแบบอย่างได้
 ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย
 ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
 ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษา
กาหนด
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มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
๒.๓ ดา เนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อ การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร จัดการและการจัดการเรียนรู้
คาอธิบาย
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
เป็นการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการกาหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่าง
ชัดเจน สามารถดา เนินงาน พัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรีย นรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา ในทุก
กลุ่มเป้าหมายจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาดา เนินการ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ และจัดระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ รวมทั้งจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
สถานศึกษากาหนดเป้ าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ไว้อย่างชัดเจน สอดคล้ องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการของ ชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาตินโยบายของ รัฐบาลและ
ของต้นสังกัด รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของ สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ทั้งในส่วนการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การนาแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตรากาลัง ทรัพยากรทางการศึกษาและระบบดูแล
ช่วยเหลือ นักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การนาข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุงและพัฒนาและ ร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา
๒.๓ ด าเนิ น งานพั ฒ นาวิ ช าการที่ เ น้ น คุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นรอบด้ า นตามหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาและทุ ก
กลุ่มเป้าหมาย
สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริงและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายหมายรวมถึงการจัดการเรียนการ
สอนของกลุ่มที่เรียนแบบควบรวมหรือกลุ่มที่เรียนร่วมด้วย
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูบุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้มีชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน
6

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อ การจัดการเรียนรู้
สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้ องเรียน และสภาพแวดล้อมทาง
สังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และมีความปลอดภัย
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
สถานศึกษาจัดระบบการจัดหาการพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
การให้ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
กาลังพัฒนา

ปานกลาง






ดี








ดีเลิศ




ประเด็นพิจารณา
เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดไม่ชัดเจน
มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาแต่ไม่ส่งผลต่อคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน เป็นไปได้ใน
การปฏิบัติ
มีร ะบบบริห ารจัด การคุณภาพของสถานศึกษาที่ส่ ง ผลต่อคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษาเป็นไปได้ในการปฏิบัติ
มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน ส่งผลต่อคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ดา เนิ นงานพัฒ นาวิ ช าการที่เ น้นคุณภาพผู้ เรียนรอบด้านตามหลั กสู ต ร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้
เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนด ชัดเจน สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษาความต้องการ ชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษา
แห่งชาติเป็นไปได้ ในการปฏิบัติ
มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ
ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือ
ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
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ระดับคุณภาพ




ยอดเยี่ยม









ประเด็นพิจารณา
ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยง กับชีวิตจริง
พั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรให้ มี ค วามเชี่ ย วชาญทางวิ ช าชี พ ตรงตามความ
ต้องการของครูและสถานศึกษา
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ และมีความปลอดภัย
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของ สถานศึกษา
มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนด ชัดเจน สอดคล้อง
กับบริบทของสถานศึกษาความต้องการ ชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการ
ศึกษาแห่งชาติเป็นไปได้ ในการปฏิบัติทันต่อการเปลี่ยนแปลง
มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ
ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึก ษา ของสถานศึกษา โดยความ
ร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการนาข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนา
งานอย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างได้
ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่ มเป้า หมาย เชื่อ มโยง กับชี วิตจริ ง และเป็ น
แบบอย่างได้
พั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรให้ มี ค วามเชี่ ย วชาญทางวิ ช าชี พ ตรงตามความ
ต้องการของครูและสถานศึกษา และจัดให้มี ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เพื่อพัฒนางาน
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัด การเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ และมีความปลอดภัย
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของ สถานศึกษา
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มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
คาอธิบาย
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัด ของหลักสูตรสถานศึกษา สร้างโอกาสให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิ งบวก สร้าง
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ดา เนินการตรวจสอบ และประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนา ผล
มาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้ง ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนาผลที่ได้มาให้ข้อมูลป้อนกลับ เพื่อพัฒนา และปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด ของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนา ไปจัดกิจกรรมได้จ ริง มีรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้เฉพาะสา หรับผู้ที่มีความจาเป็นและต้องการ ความช่วยเหลือพิเศษ ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะ
แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ นาเสนอผลงาน และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตได้
๓.๒ ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
มี ก ารใช้ สื่ อ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ และแหล่ ง เรี ย นรู้ รวมทั้ ง ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น มาใช้ ใ น
การจั ด การเรียนรู้โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครูครูรักเด็ก และ
เด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผล มาพัฒนาผู้เรียน
มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้ อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือ
และวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับ แก่ผู้เรียนเพื่อนา
ไปใช้พัฒนาการเรียนรู้
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อ ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อนา
ไปใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรู้

9

การให้ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
กาลังพัฒนา

ปานกลาง






ดี









ดีเลิศ







ยอดเยี่ยม



ประเด็นพิจารณา
จัดการเรียนรู้ที่ไม่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิด และปฏิบัติจริง
ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่ไม่เอื้อต่อ การเรียนรู้
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างไม่เป็นระบบ
จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐาน การเรียนรู้
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถ นา ไปประยุกต์ใช้ในการดา
เนินชีวิต
ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อ การเรียนรู้
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผล มาพัฒนาผู้เรียน
จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐาน การเรียนรู้
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถ นา ไปประยุกต์ใช้ในการดา
เนินชีวิต
ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อ การเรียนรู้
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผล มาพัฒนาผู้เรียน
มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา และปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้
จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐาน การเรียนรู้
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัด การเรียนรู้ที่สามารถนา ไป
จัดกิจกรรมได้จริง และสามารถ นา ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้รวมทั้ง ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
เอื้อต่อการเรียนรู้
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน โดยใช้เครื่องมือ
และวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะ สมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้
ให้ข้อมูลย้อนกลับ แก่ผู้เรียน และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกัน
อย่างมีความสุข
มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูเพื่อพัฒนา และปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้
จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐาน การเรียนรู้
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัด การเรียนรู้ที่สามารถนา ไป
จัดกิจกรรมได้จริง และสามารถ นา ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้มีนวัตกรรมใน
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ระดับคุณภาพ





ประเด็นพิจารณา
การจัดการเรียนรู้ และมีการเผยแพร่
ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้รวมทั้ง ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
เอื้อต่อการเรียนรู้โดยสร้างโอกาสให้ ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน โดยใช้เครื่องมือ
และวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม กับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้
ให้ข้อมูลย้อนกลับ แก่ผู้เรียน และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกเด็ กรักที่จะเรียนรู้และ เรียนรู้ร่วมกัน
อย่างมีความสุข
มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ครูและผู้เกี่ยวข้อง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

11

มาตรฐานที่ 4 อัตลักษณ์ผู้เรียนและเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
๔.๑ ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านนาฏดุริยางคศิลป์
๔.๒ สถานศึ ก ษามี ค วามโดดเด่ น ในการอนุ รั ก ษ์ พั ฒ นา สื บ สาน และเผยแพร่ ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
ด้ า นนาฏดุริยางคศิลป์
คาอธิบาย
มาตรฐานที่ 4 อัตลักษณ์ผู้เรียนและเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และทักษะทางด้านนาฏดุริยางคศิลป์ นาความรู้ไปบูรณาการกับ
กิจกรรมอื่นๆ สามารถร่วมการแสดงและบรรเลงได้ นอกจากนี้สถานศึกษามีกระบวนการที่ส่งเสริมการอนุรักษ์
พัฒนา สืบสานด้านศิลปวัฒนธรรม โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร มีการเผยแพร่ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม อีกทั้ง
เป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม และมีการจัดเก็บองค์ความรู้ด้านนาฏดุริยางคศิลป์
๔.๑ ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านนาฏดุริยางคศิลป์
ผู้เรี ยนมีความรู้ ความสามารถ และทักษะทางด้านนาฏดุริยางคศิลป์ได้ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
กาหนด บูรณาการกับกิจกรรมอื่นๆ ได้ สามารถร่วมการแสดงและบรรเลงได้ถูกต้องตามแบบแผน รวมทั้งการผ่าน
การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
การให้ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
กำลังพัฒนำ






ปำนกลำง






ประเด็นพิจารณา
ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และทักษะทางด้านนาฏดุริยางคศิลป์ได้ตาม
เกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนดไม่ต่ากว่าร้อยละ 5๐
ผู้เรียนร่วมการแสดงและบรรเลงด้านนาฏดุริยางคศิลป์ไม่ต่ากว่าร้อยละ 50
ผู้ เ รี ย นผ่ า นการทดสอบมาตรฐานวิ ช าชี พด้ านนาฏดุริ ย างคศิ ล ป์ ตามที่
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กาหนดไม่ต่ากว่าร้อยละ 5๐
ผู้เรียนสามารถบูรณาการความรู้ด้านนาฏดุริยางคศิลป์กับกิจกรรมอื่นๆ ไม่
ต่ากว่าร้อยละ 5๐
ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และทักษะทางด้านนาฏดุริยางคศิ ลป์ได้ตาม
เกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนดไม่ต่ากว่าร้อยละ 6๐
ผู้เรียนร่วมการแสดงและบรรเลงด้านนาฏดุริยางคศิลป์ไม่ต่ากว่าร้อยละ 6๐
ผู้เรียนผ่านการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพด้านนาฏดุริยางคศิลป์ ตามที่
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กาหนดไม่ต่ากว่าร้อยละ 6๐
ผู้เรียนสามารถบูรณาการความรู้ด้านนาฏดุริยางคศิลป์กับกิจกรรมอื่นๆ ไม่
ต่ากว่าร้อยละ 6๐
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ระดับคุณภาพ
ดี

ดีเลิศ

ยอดเยี่ยม

ประเด็นพิจารณา
 ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และทักษะทางด้านนาฏดุริ ยางคศิลป์ได้ตาม
เกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนดไม่ต่ากว่าร้อยละ ๗๐
 ผู้เรียนร่วมการแสดงและบรรเลงด้านนาฏดุริยางคศิลป์ ไม่ต่ากว่าร้อยละ
๗๐
 ผู้ เ รี ย น ผ่ านการทดสอบมาตรฐานวิช าชีพ ด้า นนาฏดุ ริ ยางคศิ ล ป์ ตามที่
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กาหนดไม่ต่ากว่าร้อยละ ๗๐
 ผู้เรียนสามารถบูรณาการความรู้ด้านนาฏดุริยางคศิลป์กับกิจกรรมอื่นๆ ไม่
ต่ากว่าร้อยละ ๗๐
 ผู้เรียน มีความรู้ ความสามารถ และทักษะทางด้านนาฏดุริยางคศิลป์ได้
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนดไม่ต่ากว่าร้อยละ ๘๐
 ผู้เรียนร่วมการแสดงและบรรเลงด้านนาฏดุริยางคศิลป์ ไม่ต่ากว่าร้อยละ
๘๐
 ผู้ เรี ย นผ่ านการทดสอบมาตรฐานวิช าชีพด้า นนาฏดุริยางคศิล ป์ ตามที่
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กาหนดไม่ต่ากว่าร้อยละ ๘๐
 ผู้เรียนสามารถบูรณาการความรู้ด้านนาฏดุริยางคศิลป์กับกิจกรรมอื่นๆ
ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๘๐
 ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และทักษะทางด้านนาฏดุริยางคศิลป์ได้
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนดไม่ต่ากว่าร้อยละ ๙๐
 ผู้เรียนร่วมการแสดงและบรรเลงด้านนาฏดุริยางคศิลป์ ไม่ต่ากว่าร้อยละ
๙๐
 ผู้ เรี ย นผ่ านการทดสอบมาตรฐานวิช าชีพด้า นนาฏดุริยางคศิล ป์ ตามที่
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กาหนดไม่ต่ากว่าร้อยละ ๙๐
 ผู้เรียนสามารถบูรณาการความรู้ ด้านนาฏดุริยางคศิลป์กับกิจกรรมอื่นๆ
ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๙๐
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๔.๒ สถานศึก ษามีค วามโดดเด่น ในการอนุรัก ษ์ พัฒ นา สืบ สาน และเผยแพร่ ศิล ปวัฒ นธรรม
ด้านนาฏดุริยางคศิลป์
สถานศึ ก ษามี ก ารก าหนดโครงการ/กิ จ กรรมที่ ที่ มุ่ ง เน้ น การอนุ รั ก ษ์ พั ฒ นา สื บ สานด้ า น
ศิลปวัฒนธรรม และสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของผู้เรียนและเอกลักษณ์ของสถานศึกษา โดยใช้หลักการดาเนินงานที่
มีส่วนร่วม มีการเผยแพร่ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม อีกทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม และมีการจัดเก็บ
องค์ความรู้ด้านนาฏดุริยางคศิลป์
การให้ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
กาลังพัฒนา



ปานกลาง





ดี





ดีเลิศ









ประเด็นพิจารณา
สถานศึกษามีโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์ พัฒนา สืบสานด้าน
ศิลปวัฒนธรรม รวมถึงสอดคล้องกับอัตลักษณ์ผู้เรียนและเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา จานวน ๑ โครงการ
สถานศึกษามีการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในระดับสถานศึกษา
สถานศึกษามีการบริการวิชาการด้านนาฏดุริยางคศิลป์
สถานศึกษามีโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์ พัฒนา สืบสานด้าน
ศิลปวัฒนธรรม รวมถึง สอดคล้องกับอัตลักษณ์ผู้เรียนและเอกลักษณ์ของ
สถานศึ ก ษา โดยผู้ เ กี่ ย วข้ อ งมี ส่ ว นร่ ว มคิ ด วางแผน และปฏิ บั ติ ห รื อ
สนับสนุนตามบทบาทหน้าที่ จานวน ๑ โครงการ
สถานศึกษามีการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในระดับชุมชน
สถานศึกษามีการบริการวิชาการด้านนาฏดุริยางคศิลป์
สถานศึกษามีโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์ พัฒนา สืบสานด้าน
ศิลปวัฒนธรรม และสอดคล้องกับอัตลักษณ์ผู้เรียนและเอกลักษณ์ของ
สถานศึ ก ษา โดยผู้ เ กี่ ย วข้ อ งมี ส่ ว นร่ ว มคิ ด วางแผน และปฏิ บั ติ ห รื อ
สนับสนุนตามบทบาทหน้าที่ จานวน 2 โครงการ
สถานศึกษามีการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในระดับภูมิภาค
สถานศึกษามีการบริการวิชาการด้านนาฏดุริยางคศิลป์
สถานศึกษามีโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์ พัฒนา สืบสานด้าน
ศิลปวัฒนธรรม และสอดคล้องกับอัตลักษณ์ผู้เรียนและเอกลักษณ์ของ
สถานศึ ก ษา โดยผู้ เ กี่ ย วข้ อ งมี ส่ ว นร่ ว มคิ ด วางแผน และปฏิ บั ติ ห รื อ
สนับสนุนตามบทบาทหน้าที่ จานวน ๓ โครงการ
สถานศึกษามีการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ
สถานศึกษามีการบริการวิชาการด้านนาฏดุริยางคศิลป์
สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ เอื้อต่อการอนุรักษ์พัฒนา สื บสาน และ
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ยอดเยี่ยม








ประเด็นพิจารณา
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
สถานศึกษามีโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์ พัฒนา สืบสานด้าน
ศิลปวัฒนธรรม และสอดคล้องกับอัตลักษณ์ผู้เรียนและเอกลักษณ์ของ
สถานศึ ก ษา โดยผู้ เ กี่ ย วข้ อ งมี ส่ ว นร่ ว มคิ ด วางแผน และปฏิ บั ติ ห รื อ
สนับสนุนตามบทบาทหน้าที่ จานวน ๓ โครงการ
สถานศึกษามีการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในระดับนานาชาติ
สถานศึกษามีการบริการวิชาการด้านนาฏดุริยางคศิลป์
สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการอนุรักษ์พัฒนา สื บสาน และ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
สถานศึกษามีการจัดเก็บองค์ความรู้ด้านนาฏดุริยางค์ศิลป์

15

