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 รายชื่อผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ทาน เพื่อตรวจสอบเครื่องมือ  และหาความเที่ยงตรง 
เชิงเนื้อหา (Content Validity) 
 1.  ดร. สุเทพ   ชิตยวงษ  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาชลบุรี  เขต 3 
 2.  ดร. ทวีศิลป   กุลนภาดล  อาจารยประจําภาควิชาทดสอบและวิจยัการศึกษา   
คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร 
 3.  ดร.อุทัย   ศริิภักดิ์   อาจารยประจําภาควชิาปรชัญาและศาสนา  คณะมนุษยศาสตร 
และสังคมศาสตร   มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร 
 4.  นางสาวฉววีรรณ  แสงสวาง   ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาชลบรีุ  เขต 3 
 5.  นางศรีไพร วรสุข  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาชลบรีุ  
เขต 3 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
แบบสอบถามเพื่อการวิจยั 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย   
เร่ือง  ความสัมพันธระหวางการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธของผูบริหาร 

กับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวัดบานนา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3 

 คําชี้แจง 
 1.  แบบสอบถามมี 4 ตอน โดยสอบถามครูผูสอนและผูปกครองนักเรยีนโรงเรียน 
วัดบานนา  
 1.1  ตอนที่ 1  เปนแบบสอบถามขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม 
 1.2  ตอนที่ 2  เปนแบบสอบถามปลายปด การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธของผูบริหาร
โรงเรียนวัดบานนา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 
 1.3  ตอนที่ 3  เปนแบบสอบถามปลายปดความคิดเห็นในดานคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนวดับานนา 
 1.4  ตอนที่ 4  เปนแบบสอบถามปลายปดความคิดเห็นในดานคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐานของโรงเรียนวัดบานนา 
 2.  กรุณาตอบแบบสอบถามใหครบทุกขอตามสภาพความเปนจริงในการบริหารโรงเรียน
วิถีพุทธ  และคุณภาพการศกึษามาตรฐานการศึกษาปฐมวัยหรือมาตรฐานการศึกษาขัน้พื้นฐานของ
โรงเรียนวัดบานนา 
 3.  การตอบแบบสอบถามคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยใหทานตอบตอนที่ 1, 2 และ 3 
สําหรับทานที่ตอบแบบสอบถามคุณภาพการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (ระดับประถมศึกษา) ใหทานตอบ
ตอนที่ 1, 2 และ 4 
 4.  ขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ จะไดรับการเก็บรักษาเปนความลับ 
และจะนํามาใชในการวิจัยและการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนวัดบานนาตอไป 
 5.  เมื่อทานตอบแบบสอบถามเสร็จแลว กรุณาตรวจสอบอีกครั้งวา ทานตอบครบทุกขอ
หรือไม แบบสอบถามที่ตอบครบทุกขอเทานั้น ที่จะเปนแบบสอบถามที่สมบูรณและนําไปใช
วิเคราะหขอมูลในการวจิัยคร้ังนี้ได 
 

ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงในการใหความอนุเคราะหตอบแบบสอบถาม 
นางสาวอัมพร  บํารุงผล 

ผูอํานวยการโรงเรียนวดับานนา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาชลบุรี  เขต 3 
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ตอนที่ 1 
ขอมูล 
คําชี้แจง 

 โปรดทําเครื่องหมาย    ลงใน  (     )    ตรงกับขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม 
1. สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

(           ) ครูผูสอน 
(           ) ผูปกครองนักเรียน 

2. ตอบแบบสอบถามในระดับ 
(           ) ปฐมวัย (กอนประถมศึกษา) 
(           ) ประถมศึกษา 
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ตอนที่ 2 
คําชี้แจง 

แบบสอบถามตอนที่ 2  ผูวิจยัตองการศึกษาการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธของผูบริหาร
โรงเรียนวัดบานนา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 
 โปรดอานแบบสอบถามแลวทําเครื่องหมาย  ลงในชองวางที่ตรงกบัระดับการบรหิาร
โรงเรียนวิถีพทุธ ซ่ึงผูบริหารปฏิบัติจริง 
 
ตัวอยาง 

ระดับการปฏบิัต ิ
ท่ี การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ท่ีสุด 
  
0 

ดานการบริหารจัดการ 
ผูบริหารประชุมคณะครูและบุคลากรเพื่อ
ช้ีแจงและรับทราบการเขารวมโครงการ
โรงเรียนวิถีพทุธ 

  
 

   

 
คําอธิบาย 
 จากขอ 0 แสดงวาผูบริหารสถานศึกษามีการบริหารดานการบริหารจัดการ  การประชุม
คณะครูและบคุลากรเพื่อช้ีแจงและรับทราบการเขารวมโครงการวิถีพุทธอยูในระดับ มาก 
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ระดับการปฏบิัต ิ
ท่ี การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ท่ีสุด 
 
1 

ดานกายภาพ 
สถานศึกษามแีผนพัฒนาดานกายภาพตาม
แนวทางโรงเรยีนวิถีพุทธ 

     

2 ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนใหมีการ
จัดสรางศาลาพระพุทธรูป หรือหอพระ
ประจําโรงเรียนที่เห็นไดเดนชัด เหมาะสม
ที่จะทําใหระลึกถึงพระรัตนตรัย 

     

3 ผูบริหารมอบหมายใหผูรับผิดชอบดูแล
รักษาความสะอาดหอพระ  เหมาะสมเปน
สถานที่เคารพสักการะ มีการเปลี่ยน
ดอกไมบูชาพระสม่ําเสมอ 

     

4 ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนใหภายใน
หองเรียน และหองพิเศษตาง ๆ มีมุม
สําหรับจัดโตะหมูบูชา หรือมุมที่จะระลึก
ถึงพระรัตนตรัย 

     

5 ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนใหม ี
หองจริยศกึษาหรือหองพระพุทธศาสนา  
ที่เอื้อตอการเรียนรูของผูเรียน 

     

6 ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนใหจัด
ตกแตงหองเรยีนที่เปนธรรมชาติหรือ
ใกลชิดธรรมชาติ  ที่เอื้อตอเนื้อหาและ
กิจกรรมการเรยีนรูในทกุระดับชั้น 

     

7 ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนใหจัด
บรรยากาศภายในโรงเรียนใหเปน
ธรรมชาติ หรือใกลชิดธรรมชาติ ปลอดภัย 
ตลอดจนมีการดูแลตกแตงสถานที่ให
สะอาด  รมร่ืน  สวยงาม และเปนปจจุบนั 
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ระดับการปฏบิัต ิ
ท่ี การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ท่ีสุด 
8 ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนใหจัดทํา

ปายนิเทศ ปายคุณธรรม ปายคําขวัญ  
เชิญชวนใหทําความดี จดัแหลงเรียนรูใน
หองเรียนและนอกหองเรยีนที่สอดคลอง
และเหมาะสมกับการปลูกฝงคุณธรรม 

     

9 ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนใหใช 
เสียงตามสาย สําหรับการเปดเพลง
สอดแทรกคุณธรรม และบทความที่สําคัญ
ดานพระพุทธศาสนา เพื่อสงเสริมสมาธิ 
และสงเสริมดานสติปญญาแกทุกคนที ่
ไดยนิ 

     

10 ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนใหมี
กิจกรรมที่สรางจิตสํานึก และการใชชีวิต 
ที่สงบสุขอยางผูมีสติ  

     

11 ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนใหม ี
การจัดบริเวณโรงเรียนใหปลอดจากสิ่ง
เสพติด  อบายมุข  และสิ่งมอมเมาทั้งปวง 

     

12 ผูบริหารจัดใหมีการวัดผลประเมินผลดาน
กายภาพ  ตามแนวทางโรงเรยีนวิถีพุทธ 

     

 
1 

ดานกิจกรรมพื้นฐานวิถชีีวิต 
สถานศึกษามแีผนการพัฒนาดานกจิกรรม
พื้นฐานวิถีชีวติตามแนวทางโรงเรียน 
วิถีพุทธ 

     

2 สถานศึกษามกีิจกรรมสวดมนตไหวพระ
กอนเขาเรียน และหลังเลิกเรยีนประจําวนั 

     

3 สถานศึกษามกีิจกรรมรับศีล หรือทบทวน 
ศีลทุกวัน ในรปูแบบตาง  ๆ 
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ระดับการปฏบิัต ิ
ท่ี การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ท่ีสุด 
4 สถานศึกษามกีิจกรรมทําสมาธิหลากหลาย

วิธี  
     

5 สถานศึกษามกีิจกรรมเพื่อสงเสริม 
การแผเมตตาประจําวนั 

     

6 สถานศึกษาจดักิจกรรมใหไดพิจารณา
อาหารกอนรับประทาน และกลาวขอบคุณ
ผูจัดทําอาหาร 

     

7 สถานศึกษาสงเสริมจัดกิจกรรมให
นักเรียนทุกคนไดฝกทกัษะการกิน  อยู  ด ู 
ฟง  เปนตามแนววิถีพุทธ 

     

8 สถานศึกษามกีิจกรรมเขาคายพุทธบุตร
ประจําป 

     

9 สถานศึกษามกีิจกรรมสวดมนต ฟงธรรม
ประจําสัปดาหหรือในวันพระ 

     

10 สถานศึกษามกีิจกรรมบันทกึความดี และ
ยกยองผูปฏิบตัิธรรม  

     

11 สถานศึกษามกีิจกรรมกําหนดใหทุก
หองเรียน มกีารกําหนดขอตกลงในการอยู
รวมกันโดยเขาใจในเหตุผล และ
ประโยชนที่มตีอการอยูรวมกัน 

     

12 ผูบริหารจัดใหมีการวัดผลประเมินผล 
ดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวติตามแนวทาง
โรงเรียนวิถีพทุธ 
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ระดับการปฏบิัต ิ
ท่ี การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ท่ีสุด 
 
1 

ดานการเรียนการสอน 
สถานศึกษามแีผนพัฒนาดานการเรียน 
การสอนตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ 

     

2 คณะกรรมการดําเนินการจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษา หนวยการเรียนรู และแผนการ
จัดการเรียนรู มีความเขาใจในการนําหลักธรรม
ในพระพุทธศาสนามาบูรณาการใหไดทั้ง
ความรู คุณธรรม และการฝกปฏิบัติตาม
หลักธรรม 

     

3 ผูบริหารสงเสริม และสนับสนุนการจัดสภาพ
บรรยากาศ และสิ่งแวดลอมใหสะอาด รมร่ืน 
ปลอดภัย เรียบงาย ใกลชิดธรรมชาติ 
เอื้ออํานวยตอการเรียนรูและ การมีชีวิตที ่
สงบสุข 

     

4 ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนการจดัการ
เรียนการสอน หรือการจัดการเรียนรู โดย
การบูรณาการหรือสอดแทรกพุทธธรรมตาม
หลักไตรสิกขาทุกกลุมสาระ และนํามาใชใน
ชีวิตประจําวัน 

     

5 ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนในการจัดการ
เรียนการสอนของครูใหนักเรียนสามารถนํา
หลักธรรมมาใชในการวิเคราะห และแกปญหา
ตาง ๆ ที่เกิดขึน้ในชวีิตประจําวัน  

     

6 ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนในการจัด  
การเรียนการสอนของครูที่กระตุนการแสวงหา
ความรูที่หลากหลายมุงสูชีวิตที่สงบสุข  
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ระดับการปฏบิัต ิ
ท่ี การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ท่ีสุด 
7 ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียนไดรับ

ความรูทั้งจากการนิมนตพระ และเชิญวิทยากร 
ภูมิปญญาทองถ่ินทางพระพทุธศาสนามาใหความรู
อยางสม่ําเสมอ 

     

8 ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนใหครูจัดบรรยากาศ
ขณะดําเนินกิจกรรมการเรียนรู  ใหครูและนกัเรียนมี
ความสุขกับการเรียนรู  มีความรัก ความเมตตา และ
เปนกัลยาณมติรตอกัน 

     

9 ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนการฝกปฏบิัติธรรม 
เจริญปญญา ทั้งคณะครู นกัเรียน และบุคลากรภายใน
โรงเรียน 

     

10 ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนใหคณะครู นักเรียน 
และบุคลากรของโรงเรียนไดมีโอกาสรวมแสดง 
ความคิดเหน็และปฏิบัติงานจนประสพผลสําเร็จ
รวมกันโดยใชหลักธรรม 

     

11 สงเสริมและสนับสนุนใหคณะครู และบุคลากร 
ของโรงเรียนไดมีโอกาสพัฒนาตน ดานคุณธรรม 
จริยธรรมอยางตอเนื่อง  

     

12 ผูบริหารจัดใหมีการวัดผลประเมินผลดานการเรียน
การสอนตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ 

     

 
1 

ดานบรรยากาศและปฏิสัมพนัธ 
สถานศึกษามแีผนการพัฒนาดานบรรยากาศและ
ปฏิสัมพันธตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ 

     

2 ผูบริหารเปนตนแบบที่ดีมีความศรัทธาในหลักธรรม
พระพุทธศาสนาอยางแทจริง และเปนผูนําใน 
การปฏิบัติตนเปนแบบอยางในการทําความดี 
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ระดับการปฏบิัต ิ
ท่ี การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ท่ีสุด 
3 ผูบริหารเปนผูใฝศึกษาพัฒนาตนเอง และศกึษา

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถถายทอด
ความรูใหแกคณะครู นกัเรียน และชุมชนไดเปน
อยางด ี

     

4 ผูบริหารดําเนนิชีวิตเรยีบงาย ละเลิกจากอบายมุข  
ยึดหลักไตรสิกขา 

     

5 ผูบริหารปฏิบัติตนเปนกัลยาณมิตร ตอครู ศิษย และ
บุคคลทั่วไป 

     

6 ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนใหคณะครูไดมี
โอกาสศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอยาง
แทจริง ดวยการเขารับการอบรมปฏิบัติธรรมใน
สถานที่ที่เหมาะสม อยางจริงจัง และตอเนื่อง 

     

7 ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนใหคณะครูและ
บุคลากรละเลิกจากอบายมุข ถือศีล 5 เปนนิจ 

     

8 ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมมารยาท
ชาวพุทธ การมีสัมมาคารวะ การออนนอมถอมตน 

     

9 ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินวิถีชีวิต
ชาวพุทธ ใหแกคณะครู บุคลากร นักเรยีน 
ผูปกครอง และชุมชน 

     

10 ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษา บาน 
วัด ชุมชน ดําเนินกิจกรรมรวมกันในวันสาํคัญทาง
พระพุทธศาสนา และกจิกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือ
กิจกรรมชวยเหลือสังคมตาง ๆ 

     

11 ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษาเปน
ศูนยกลางของชุมชน และเปนแหลงเรยีนรูดานวิถี
ชีวิตชาวพุทธที่แทจริง 
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ระดับการปฏบิัต ิ
ท่ี การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ท่ีสุด 
12 ผูบริหารจัดใหมีการวัดผลประเมินผลดานบรรยากาศ

และปฏิสัมพันธตามแนวทางโรงเรียนวิถีพทุธ 
     

 
1 

ดานการบริหารจัดการ 
ผูบริหารจัดใหมีการกําหนดวสัิยทัศน  เปาหมาย  
แผนงาน  และโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 

     

2 ผูบริหารเชิญผูนําศาสนาในทองถ่ินมาเปนทีป่รึกษา
แนวทางการดาํเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ 

     

3 ผูบริหารจัดประชุมสัมมนา เพื่อเพิ่มเติมความรู 
ความเขาใจเกีย่วกับแนวทางการดําเนนิงานโรงเรียน
วิถีพุทธใหกับคณะครูและบคุลากร 

     

4 ผูบริหารประชุมชี้แจง ใหความรูเกี่ยวกับแนวทาง  
การดําเนนิงานโรงเรียนวิถีพุทธตอผูปกครอง และ
ชุมชน 

     

5 ผูบริหารใชหลักธรรมในการบริหารจัดการ  
ดานบุคลากรและดานอื่น ๆ 

     

6 ผูบริหาร คณะครูและบุคลากรปฏิบัติตนเปน
แบบอยางที่ดใีนการดําเนินชวีิตตามระบบไตรสิกขา 
การใชชีวิตประจําวันที่เรียบงาย เปนกัลยาณมิตร  
และไมเบยีดเบียน 

     

7 ผูบริหารมีการบริหารจัดการดานหลักสูตรที่บูรณาการ
ไตรสิกขาทุกกลุมสาระการเรียนรู 

     

8 ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนใหคณะครู นักเรียน 
และบุคลากรไดเขารวมกจิกรรมนอกสถานที่  
เพื่อการพัฒนาและเสริมสรางการเรียนรูทีห่ลากหลาย 
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ระดับการปฏบิัต ิ
ท่ี การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ท่ีสุด 
9 ผูบริหารเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงการบริหาร 

ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ และยอมรับ 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามครรลองประชาธิปไตย
ในโรงเรียน ทีม่ีแนวทางปฏิบัติที่ถูกตองเหมาะสม 

     

10 ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษา 
หนวยงาน และบุคคลทั่วไปไดเสนอแนะแนวทาง 
การพัฒนากจิกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ ในรูปแบบตาง ๆ  

     

11 ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษา  
และหนวยงานทั่วไปไดเขาเยีย่มชม ศึกษาดงูาน
กิจกรรมโครงการโรงเรียนวถีิพุทธของโรงเรียน 
ดวยวิธีการทีห่ลากหลาย 

     

12 ผูบริหารกําหนดใหมีการวดัผลประเมินผลและ
รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการที่กําหนดไวใน
แผนปฏิบัติการ และเมื่อส้ินสุดกิจกรรมหรือส้ินสุด
โครงการ 
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ตอนที่ 3 
คําชี้แจง 

แบบสอบถามตอนที่ 3  ผูวิจยัตองการศึกษาระดับความคดิเห็นคณุภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษากระทรวงศกึษาธิการ ของ
โรงเรียนวัดบานนา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยใหผูตอบอานแบบสอบถาม
แลวทําเครื่องหมาย  ลงในชองวางที่ตรงกับระดับความคิดเห็นคณุภาพตามความเปนจริง 
ตัวอยาง 

ระดับคุณภาพ 
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย ควร

ปรับปรงุ 
ดานคณุภาพเด็ก 
มาตรฐานที่  1  เด็กมีคุณธรรม  จริยธรรม  
และคานยิมทีพ่ึงประสงค  มี  6  ตัวบงชี้  คอื  

 

0 เด็กมวีินัย  มีความรับผิดชอบ  ปฏิบัติตาม
ขอตกลงรวมกนั 

  
 

   

 
คําอธิบาย 
 จากขอ 0  แสดงวา  นกัเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมทีพ่ึงประสงคดานการมี
วินัย  มีความรบัผิดชอบ  ปฏิบัติตามขอตกลงรวมกัน  อยูในระดบั มาก 
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ระดับคุณภาพ 
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย ควร

ปรับปรงุ 
ดานคณุภาพเด็ก 
มาตรฐานที่ 1  เด็กมีคณุธรรม จริยธรรม 
 และคานิยมทีพ่ึงประสงค  มี  6  ตัวบงชี้  คอื  

 

1.  เด็กมวีินัยมคีวามรับผิดชอบปฏิบัติตาม 
ขอตกลงรวมกนั 

     

2.  เด็กมีความซื่อสัตยสุจริต      
3.  เด็กมีความกตัญูกตเวท ี      
4.  เด็กมีเมตตากรุณามีความรูสึกที่ดีตอตนเอง 
และผูอ่ืน 

     

5.  เด็กประหยดั รูจักใชและรักษาทรัพยากร 
และสิ่งแวดลอม 

     

6.  เด็กมีมารยาทและปฏิบัตตินตามวัฒนธรรมไทย      
มาตรฐานที่ 2  เด็กมีจิตสํานกึในการอนุรักษ 
และพัฒนาสิ่งแวดลอม  มี  2  ตัวบงชี้  คือ 

 

1.  เด็กรับรูคุณคาของสิ่งแวดลอมและผลกระทบ 
ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอม 

     

2.   เด็กเขารวมหรือมีสวนรวมกิจกรรม/ โครงการ 
อนุรักษและพฒันาสิ่งแวดลอม 

     

มาตรฐานที่ 3  เด็กสามารถทํางานจนสําเร็จ  ทํางาน
รวมกับผูอ่ืนได  และมีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริต  
มี  4  ตัวบงชี้  คือ 

 

1.  เด็กสนใจและกระตือรือรนในการทํางาน      
2.  เด็กทํางานจนสําเร็จและภูมิใจในผลงาน      
3.  เด็กเลนและทํากิจกรรมรวมกับผูอ่ืนได      
4.  เด็กมีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริต      
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ระดับคุณภาพ 
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย ควร

ปรับปรงุ 
มาตรฐานที่ 4  เด็กสามารถคิดรวบยอด 
คิดแกปญหาและคิดริเร่ิมสรางสรรค  มี  3  ตัวบงชี้  
คือ 

 

1.  เด็กมีความคิดรวบยอดเกีย่วกับสิ่งตาง ๆ ที่เกิด 
จากการเรยีนรู 

     

2.  เด็กแกปญหาไดเหมาะสมกับวยั      
3.  เด็กมีจนิตนาการและมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค       
มาตรฐานที่ 5  เด็กมีความรูและทักษะเบื้องตน   
มี  6  ตัวบงชี้  คือ  

 

1.  เด็กมีทักษะในการใชกลามเนื้อใหญ – เล็ก       
2.  เด็กมีทักษะในการใชประสาทสัมผัสทั้ง 5      
3.  เด็กมีทักษะในการสื่อสาร      
4.  เด็กมีทักษะในการสังเกตและสํารวจ      
5.  เด็กมีทักษะในเรื่องมิติสัมพันธ      
6.  เด็กมีทักษะในเรื่องจํานวน ปริมาณ น้ําหนัก   
และการกะประมาณ 

     

7.  เด็กเชื่อมโยงความรูและทักษะตาง ๆ      
มาตรฐานที่ 6  เด็กมีความสนใจใฝรู  รักการอาน  
และพัฒนาตนเอง  มี  2  ตัวบงชี้  คือ 

 

1.  เด็กรูจักตั้งคําถามเพื่อหาเหตุผล และม ี
ความสนใจใฝรู 

     

2.  เด็กมีความกระตือรือรนในการเรียนรูส่ิงตาง ๆ  
รอบตัวและสนุกกับการเรียนรู 
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ระดับคุณภาพ 
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย ควร

ปรับปรงุ 
มาตรฐานที่ 7  เด็กมีสุขนิสัย  สุขภาพกาย และ
สุขภาพจิตที่ดี  มี  5  ตัวบงชี้  คือ 

 

1.  เด็กรักการออกกําลังกาย ดูแลสุขภาพ และ 
ชวยเหลือตนเองได 

     

2.  เด็กมีน้ําหนัก สวนสูง และมีสมรรถภาพ 
ทางกายตามเกณฑ 

     

3.  เด็กเห็นโทษของสิ่งเสพติดใหโทษและ 
ส่ิงมอมเมา 

     

4.  เด็กมีความมั่นใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม      
5.  เด็กราเริง  แจมใส  มีมนษุยสัมพันธที่ดตีอเพื่อน  
ครู และผูอ่ืน 

     

มาตรฐานที่ 8  เด็กมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัย
ดานศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว มี  3  ตัวบงชี้  
คือ 

 

1.  เด็กมีความสนใจและรวมกิจกรรมดานศลิปะ      
2.  เด็กมีความสนใจและรวมกิจกรรมดานดนตรี      
3.  เด็กมีความสนใจและรวมกิจกรรมการ 
เคลื่อนไหว 

     

ดานการจัดการเรียนรู 
มาตรฐานที่ 9  ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีวฒุิ/ 
ความรูความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ 
หมั่นพัฒนาตนเองเขากับชมุชนไดดี  และมีครู
พอเพียง  มี  7  ตัวบงชี้  คือ  

 

1.  ครูมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตาม 
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 
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ระดับคุณภาพ 
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย ควร

ปรับปรงุ 
2.  ครูมีมนุษยสัมพันธที่ดีกบัเด็ก ผูปกครองและ 
ชุมชน 

     

3.  ครูมีความมุงมั่นและอุทศิตนในการสอนและ 
พัฒนาเดก็ 

     

4.  ครูมีการแสวงหาความรูและเทคนิควิธีการ 
ใหม  ๆ  รับฟงความคิดเหน็ ใจกวาง  และยอมรับ 
การเปลี่ยนแปลง 

     

5.  ครูจบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา 
หรือเทียบเทาขึ้นไป 

     

6.  ครูสอนตรงตามวิชาเอก – โท  หรือตรงตาม 
ความถนัด 

     

7.  ครูมีจํานวนพอเพยีง (หมายรวมทั้งครแูละ 
บุคลากรสนับสนุน) 

     

มาตรฐานที่ 10  ครูมีความสามารถในการจัด
ประสบการณการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพและ
เนนเดก็เปนสาํคัญ  มี 7 ตัวบงชี้  คือ 

 

1.  ครูมีความรูความเขาใจเปาหมายการจัด 
การศึกษาและ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

     

2.  ครูมีการวิเคราะหเดก็เปนรายบุคคล      
3.  ครูมีความสามารถในการจัดประสบการณที่ 
เนนเดก็เปนสาํคัญ 

     

4.  ครูมีความสามารถในการใชส่ือที่เหมาะสมและ 
สอดคลองกับการเรียนรูของเด็ก 

     

5.  ครูมีการประเมินพัฒนาการของเด็กตามสภาพ 
จริงโดยคํานึงถึงพัฒนาการตามวัย 
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ระดับคุณภาพ 
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย ควร

ปรับปรงุ 
6.  ครูมีการนําผลการประเมินพัฒนาการมา 
ปรับเปลี่ยนการจัดประสบการณเพื่อพัฒนาเด็กให 
เต็มตามศักยภาพ 

     

7.  ครูมีการวิจยัเพื่อพัฒนาการเรียนรูของเดก็และ 
นําผลไปใชพฒันาเด็ก 

     

ดานการบริหารและการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ 11  ผูบริหารมีคุณธรรม จริยธรรม   
มีภาวะผูนํา  และมีความสามารถในการบริหาร 
จัดการศึกษา  มี  4  ตัวบงชี้  คือ  

 

1.  ผูบริหารมีคุณธรรม  จริยธรรม  และปฏิบัติตน 
ตามจรรยาบรรณของวิชาชพี 

     

2.  ผูบริหารมีความคิดริเร่ิม  มีวิสัยทัศน  และเปน 
ผูนําทางวิชาการ 

     

3.  ผูบริหารมีความสามารถในการบริหารงาน 
วิชาการและการจัดการ 

     

4.  ผูบริหารมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลผูเกี่ยวของพึงพอใจ 

     

มาตรฐานที่ 12  สถานศึกษามีการจัดองคกร  
โครงสราง  ระบบการบริหารงาน  และพัฒนาองคกร
อยางเปนระบบครบวงจร มี  5  ตัวบงชี้  คอื 

 

1.  สถานศึกษามีการจัดองคกร โครงสราง และ 
ระบบการบริหารงานที่มีความคลองตัวสูงและ 
ปรับเปลี่ยนไดเหมาะสมตามสถานการณ 

     

2.  สถานศึกษามีการจัดการขอมูลสารสนเทศอยาง 
เปนระบบครอบคลุมและทันตอการใชงาน 
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ระดับคุณภาพ 
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย ควร

ปรับปรงุ 
3.  สถานศึกษามีระบบการประกันคณุภาพภายใน 
ที่ดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

     

4.  สถานศึกษามีการพัฒนาบุคลากรอยางเปน 
ระบบและตอเนื่อง 

     

5.  สถานศึกษาผูรับบริการและผูเกี่ยวของพึงพอใจ 
ผลการบริหารงานและการพฒันาเด็ก 

     

มาตรฐานที่ 13  สถานศึกษามีการบริหารและ 
จัดการศึกษาโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน มี  5 ตัวบงชี้  
คือ 

 

1.  สถานศึกษามีการกระจายอํานาจการบรหิาร 
และการจดัการศึกษา 

     

2.  สถานศึกษามีการบริหารเชิงกลยุทธและใช 
หลักการมีสวนรวม 

     

3.  สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษารวม 
พัฒนาสถานศึกษา 

     

4.  สถานศึกษามีการบริหารที่มุงผลสัมฤทธ์ิของงาน      
5.  สถานศึกษามีการตรวจสอบและถวงดุล      
มาตรฐานที่ 14  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร  และ
ประสบการณการเรียนรูที่เนนเด็กเปนสําคญั มี  
7  ตัวบงชี้  คือ 

 

1.  สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับเดก็และ 
ทองถ่ิน 

     

2.  สถานศึกษามีการสงเสริมใหครูจัดทําแผน 
การจัดประสบการณการเรยีนรูที่ตอบสนอง 
ความสนใจและเหมาะสมกับวัยของเด็ก 
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ระดับคุณภาพ 
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย ควร

ปรับปรงุ 
3.  สถานศึกษามีการสงเสริมและพัฒนานวัตกรรม 
การจัดประสบการณการเรยีนรู  และสื่ออุปกรณ 
การเรียนที่เอื้อตอการเรียนรู 

     

4.  สถานศึกษามีการจัดกจิกรรมการเรียนรูโดย 
บูรณาการผานการเลนและเดก็ไดเรียนร ู จาก 
ประสบการณตรง 

     

5.  สถานศึกษามีการบันทึก  การรายงานผล  และ 
การสงตอขอมูลของเด็กอยางเปนระบบ 

     

6.  สถานศึกษามีการนิเทศและนําผลไปปรับปรุง 
การจัดกจิกรรม/ ประสบการณอยางสม่ําเสมอ 

     

7.  สถานศึกษามีการนําแหลงเรียนรูและภมูิปญญา 
ทองถ่ินมาใชในการจัดประสบการณ 

     

มาตรฐานที่ 15  สถานศึกษามีการจัดกจิกรรม
สงเสริมคุณภาพเด็กอยางหลากหลาย  มี  6 ตัวบงชี้  
คือ 

 

1.  สถานศึกษามีการจัดและพัฒนาระบบดแูล 
ชวยเหลือเด็กอยางทั่วถึง 

     

2.  สถานศึกษามีการจัดกจิกรรมกระตุนพฒันาการ 
ทางสมอง  ตอบสนองความสนใจ  และสงเสริม 
ความคิดสรางสรรคของเด็ก 

     

3.  สถานศึกษามีการจัดกจิกรรมสงเสริมคานิยม 
ที่ดีงาม 

     

4.  สถานศึกษามีการจัดกจิกรรมสงเสริม 
ดานศิลปะ  ดนตรี  และการเคลื่อนไหว 

     

5.  สถานศึกษามีการจัดกจิกรรมสืบสานและ 
สรางสรรควัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาไทย 
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ระดับคุณภาพ 
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย ควร

ปรับปรงุ 
6.  สถานศึกษามีการจัดกจิกรรมสงเสริมความเปน 
ประชาธิปไตย 

     

มาตรฐานที่16 สถานศึกษามกีารจัดสภาพแวดลอม
และการบริการที่สงเสริมใหเด็กพัฒนาตาม
ธรรมชาติเต็มศักยภาพ  มี  5  ตัวบงชี้  คือ 

 

1.  สถานศึกษามีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอ 
การเรียนรู มีอาคารสถานที่เหมาะสม 

     

2.  สถานศึกษามีการสงเสริมสุขภาพอนามัย 
และความปลอดภัยของเด็ก 

     

3.  สถานศึกษามีการใหบริการเทคโนโลยี 
สารสนเทศที่เอื้อตอการเรียนรูดวยตนเอง  และ 
การเรียนรูแบบมีสวนรวม 

     

4.  สถานศึกษามีหองเรียน หองสมุด  
สนามเด็กเลนพื้นที่สีเขียว  และส่ิงอํานวย 
ความสะดวกพอเพียงและอยูในสภาพใชการไดด ี

     

5.  สถานศึกษามีการจัดและใชแหลงเรยีนรูทั้งใน 
และนอกสถานศึกษา 

     

ดานการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู 
มาตรฐานที่ 17  สถานศึกษามีการสนับสนุนและ
ใชแหลงเรยีนรูและภูมิปญญาในทองถ่ิน มี  
2  ตัวบงชี้  คือ 

 

1.  สถานศึกษามีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน 
ขอมูลกับแหลงเรียนรูและภมูิปญญาในทองถ่ิน 

     

2.  สถานศึกษาสนับสนุนใหแหลงเรียนรู  
ภูมิปญญาและชุมชน เขามามสีวนรวมใน 
การจัดทําหลักสูตรระดับสถานศึกษา 
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ระดับคุณภาพ 
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย ควร

ปรับปรงุ 
มาตรฐานที่ 18  สถานศึกษามีการรวมมือกนัระหวาง
บาน องคกรทางศาสนา สถาบันทางวิชาการ  และ
องคกรภาครัฐและเอกชน  เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู
ในชุมชน  มี  2  ตัวบงชี้  คือ 

 

1.  สถานศึกษาเปนแหลงวิทยาการในการแสวงหา 
ความรูและบรกิารชุมชน 

     

2.  สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน      
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ตอนที่ 4 
คําชี้แจง 

แบบสอบถามตอนที่ 4  ผูวิจยัตองการศึกษาระดับความคดิเห็นคณุภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐานเพื่อการประกันคณุภาพภายในสถานศกึษากระทรวงศกึษาธิการ  
ของโรงเรียนวดับานนา  สังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยใหผูตอบอาน
แบบสอบถามแลวทําเครื่องหมาย  ลงในชองวางที่ตรงกับระดับความคิดเห็นคณุภาพตาม 
ความเปนจริง 
ตัวอยาง 

ระดับคุณภาพ 
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย ควร

ปรับปรงุ 
ดานการเรียนการสอน 
มาตรฐานที่ 9  ครูมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีวุฒิ / 
ความรู  ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ  
หมั่นพัฒนาตนเอง  เขากับชมุชนไดดี  และมีครู
พอเพียง  มี 7  ตัวบงชี้  คือ  

 

0  มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 

  
 

   

 
คําอธิบาย 
 จากขอ 0  แสดงวา  ครูมีคุณธรรม  จริยธรรม  และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
อยูในระดับ  มาก 
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ระดับคุณภาพ 
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย ควร

ปรับปรงุ 
ดานคณุภาพผูเรียน 
มาตรฐานที่ 1  ผูเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และ
คานิยมที่พึงประสงค  มี  6  ตัวบงชี้  คือ  

 

1.  เด็กมวีินัย  มีความรับผิดชอบ  ปฏิบัติตนตาม 
หลักธรรมเบื้องตนของศาสนาที่ตนนับถือ 

     

2.  เด็กมีความซื่อสัตยสุจริต      
3.  เด็กมีความกตัญูกตเวท ี      
4.  เด็กมีเมตตากรุณา เอื้อเฟอเผ่ือแผและเสียสละ 
เพื่อสวนรวม 

     

5.  เด็กประหยดั รูจักใชทรัพยส่ิงของสวนตน   
และสวนรวมอยางคุมคา 

     

6.  เด็กภูมิใจในความเปนไทย เหน็คุณคา 
ภูมิปญญาไทย นิยมไทย และดํารงไวซ่ึงความ 
เปนไทย 

     

มาตรฐานที่ 2  ผูเรียนมีจิตสํานึกในการอนรัุกษและ
พัฒนาสิ่งแวดลอม  มี  2  ตัวบงชี้  คือ 

 

1.  เด็กรูคุณคาของสิ่งแวดลอมและตระหนกัถึง 
ผลกระทบที่เกดิจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอม 

     

2.  เด็กเขารวมหรือมีสวนรวมกิจกรรม/  
โครงการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 

     

มาตรฐานที่ 3  ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน  รักการ
ทํางาน  สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได  และมีเจตคติ
ที่ดีตออาชีพสุจริต  มี  5  ตัวบงชี้  คือ 

 

1.  เด็กมีทักษะในการจัดการและทํางานใหสําเร็จ      
2.  เด็กเพยีรพยายาม  ขยัน  อดทน  ละเอยีดรอบคอบ 
ในการทํางาน 
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ระดับคุณภาพ 
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย ควร

ปรับปรงุ 
3.  เด็กทํางานอยางมีความสขุ  พัฒนางานและภูมใิจใน 
ผลงานของตนเอง 

     

4.  เด็กทํางานรวมกับผูอ่ืนได      
5.  เด็กมีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริตและหาความรู 
เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ 

     

มาตรฐานที่ 4  ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห   
คิดสังเคราะห  มีวิจารณญาณ  มีความคิดสรางสรรค          
คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศน  มี  4  ตัวบงชี้  คือ  

 

1.  เด็กสามารถวิเคราะห สังเคราะห สรุปความคิด 
รวบยอด คิดอยางเปนระบบและมีการคิดแบบองครวม 

     

2.  เด็กสามารถคาดการณ  กาํหนดเปาหมายและ 
แนวทางการตดัสินใจได 

     

3.  เด็กประเมนิและเลือกแนวทางการตัดสนิใจ  และ 
แกไขปญหาอยางมีสติ 

     

4.  เด็กมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  มองโลกในแงดี และมี 
จินตนาการ 

     

มาตรฐานที่ 5  ผูเรียนมีความรูและทักษะทีจ่ําเปนตาม
หลักสูตร  มี  5  ตัวบงชี้  คือ 

 

1.  เด็กมีระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลีย่ตามเกณฑ      
2.  เด็กมีผลการทดสอบรวบยอดระดับชาตเิฉลี่ยตาม 
เกณฑ 

     

3.  เด็กสามารถสื่อความคิดผานการพูด เขยีน หรือ 
นําเสนอดวยวธีิตาง ๆ 

     

4.  เด็กสามารถใชภาษาเพื่อการสื่อสารไดทั้งภาษาไทย 
และภาษาตางประเทศ 

     

5.  เด็กสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนา 
การเรียนรู 
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ระดับคุณภาพ 
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย ควร

ปรับปรงุ 
มาตรฐานที่ 6  ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู
ดวนตนเอง  รักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง  มี  3  ตัวบงชี้  คือ 

 

1.  เด็กมีนิสัยรักการอาน  การเขียน  และการฟง   
รูจักตั้งคําถามเพื่อหาเหตุผล 

     

2.  เด็กสนใจแสวงหาความรูจากแหลงตาง ๆ  
รอบตัวใชหองสมุด  แหลงความรูและสื่อตาง ๆ  
ได  ทั้งในและนอกสถานศึกษา 

     

3.  เด็กมวีิธีการเรียนรูของตนเอง  เรียนรูรวมกับ 
ผูอ่ืนได  สนุกกับการเรียนรูและชอบมาโรงเรียน 

     

มาตรฐานที่ 7  ผูเรียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกาย  และ
สุขภาพจิตที่ดี มี  5  ตัวบงชี้  คือ  

 

1.  เด็กมีสุขนสัิยในการดูแลสุขภาพและออกกําลัง 
กายสม่ําเสมอ 

     

2.  เด็กมีน้ําหนัก สวนสูง และมีสมรรถภาพ 
ทางกายตามเกณฑ 

     

3.  เด็กปองกนัตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษและ 
หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสีย่งตอความรุนแรงโรคภัย   
อุบัติเหตุ  และปญหาทางเพศ 

     

4.  เด็กมีความมั่นใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม   
และใหเกยีรตผูิอ่ืน 

     

5.  เด็กมีมนษุยสัมพันธที่ดีตอเพื่อน  ครู  และผูอ่ืน      
มาตรฐานที่ 8  ผูเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัย
ดานศิลปะ  ดนตรี  และกฬีา  มี  3  ตัวบงชี้  คือ 

 

1.  เด็กชื่นชมรวมกิจกรรมและมีผลงานดานศิลปะ      
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ระดับคุณภาพ 
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย ควร

ปรับปรงุ 
2.  เด็กชื่นชม รวมกิจกรรม และมีผลงานดาน 
ดนตรี/นาฏศิลป 

     

3.  เด็กชื่นชม รวมกิจกรรม และมีผลงานดานกีฬา/ 
นันทนาการ 

     

ดานการเรียนการสอน 
มาตรฐานที่ 9  ครูมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีวุฒิ/
ความรูความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ  
หมั่นพัฒนาตนเอง  เขากับชมุชนไดดี  และมีครู
พอเพียง  มี  7  ตัวบงชี้  คือ 

 

1.  ครูมีคุณธรรมจริยธรรม  และปฏิบัติตนตาม 
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 

     

2.  ครูมีมนุษยสัมพันธที่ดีกบัผูเรียน ผูปกครอง 
และชุมชน 

     

3.  ครูมีความมุงมั่นและอุทศิตนในการสอนและ 
พัฒนาผูเรียน 

     

4.  ครูมีการแสวงหาความรูและเทคนิควิธีการ 
ใหม ๆ รับฟงความคิดเหน็  ใจกวาง และยอมรับ 
การเปลี่ยนแปลง 

     

5.  ครูจบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา 
หรือเทียบเทาขึ้นไป 

     

6.  ครูสอนตรงตามวิชาเอก – โท  หรือตรงตาม 
ความถนัด 

     

7.  ครูมีจํานวนพอเพยีง (หมายรวมทั้งครแูละ 
บุคลากรสนับสนุน) 

     

  
  
  



 220

ระดับคุณภาพ 
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย ควร

ปรับปรงุ 
มาตรฐานที่ 10  ครูมีความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพและเนนผูเรียน
เปนสําคัญ  มี 7 ตัวบงชี้  คือ  

 

1.  ครูมีความรูความเขาใจเปาหมายการจัด 
การศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

     

2.  ครูมีการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจ 
ผูเรียนเปนรายบุคคล 

     

3.  ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

     

4.  ครูมีความสามารถใชเทคโนโลยีในการ 
พัฒนาการเรียนรูของตนเองและผูเรียน 

     

5.  ครูมีการประเมินผลการเรยีนการสอนที ่
สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียน และ 
อิงพัฒนาการของผูเรียน 

     

6.  ครูมีการนําผลการประเมินมาปรับเปลี่ยน 
การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตาม 
ศักยภาพ 

     

7.  ครูมีการวิจยัเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน 
และนําผลไปใชพัฒนาผูเรียน 

     

ดานการบริหารและการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ 11  ผูบริหารมีคุณธรรม  จริยธรรม  มี
ภาวะผูนํา  และมีความสามารถในการบริหารจัด
การศึกษา มี 4 ตัวบงชี้  คือ 

 

1.  ผูบริหารมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตน 
ตามจรรยาบรรณของวิชาชพี 
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ระดับคุณภาพ 
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย ควร

ปรับปรงุ 
2.  ผูบริหารมีความคิดริเร่ิม  มีวิสัยทัศนและเปนผูนํา 
ทางวิชาการ 

     

3.  ผูบริหารมีความสามารถในการบริหารงาน 
วิชาการและการจัดการ 

     

4.  ผูบริหารมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล  ผูเกี่ยวของพึงพอใจ 

     

มาตรฐานที่ 12  สถานศึกษามีการจัดองคกร 
โครงสรางระบบการบริหารงานและพัฒนาองคกร
อยางเปนระบบครบวงจร  มี  5   ตัวบงชี้  คอื  

 

1.  สถานศึกษามีการจัดองคกร  โครงสราง  และ 
ระบบการบริหารงานที่มีความคลองตัวสูงและ 
ปรับเปลี่ยนไดเหมาะสมตามสถานการณ 

     

2.  สถานศึกษามีการจัดการขอมูลสารสนเทศอยาง 
เปนระบบ  ครอบคลุมและทันตอการใชงาน 

     

3.  สถานศึกษามีระบบการประกันคณุภาพภายในที ่
ดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

     

4.  สถานศึกษามีการพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบ 
และตอเนื่อง 

     

5.  สถานศึกษาผูรับบริการและผูเกี่ยวของพึงพอใจ 
ผลการบริหารงานและการพฒันาผูเรียน 

     

มาตรฐานที่ 13  สถานศึกษามีการบริหารและจัด
การศึกษาโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน มี 5 ตัวบงชี้  
คือ 

 

1.  สถานศึกษามีการกระจายอํานาจการบรหิารและ 
การจัดการศกึษา 

     

2.  สถานศึกษามีการบริหารเชิงกลยุทธและใช 
หลักการมีสวนรวม 
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ระดับคุณภาพ 
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย ควร

ปรับปรงุ 
3.  สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษารวม 
พัฒนาสถานศึกษา 

     

4.  สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารที่มุงผลสัมฤทธิ์ 
ของงาน 

     

5.  สถานศึกษามีการตรวจสอบและถวงดุล      
มาตรฐานที่ 14  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร  และ
กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคญั   มี  7   
ตัวบงชี้  คือ 

 

1.  สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผูเรียนและ 
ทองถ่ิน 

     

2.  สถานศึกษามีรายวิชา / กจิกรรมที่หลากหลายให 
ผูเรียนเลือกเรยีนตามความสนใจ 

     

3.  สถานศึกษามีการสงเสริมใหครูจัดทําแผนการ 
จัดการเรียนรูที่ตอบสนองความถนัดและ 
ความสามารถของผูเรียน 

     

4.  สถานศึกษามีการสงเสริมและพัฒนานวัตกรรม 
การจัดการเรยีนรู  และสื่ออุปกรณการเรยีนที่เอื้อตอ 
การเรียนรู 

     

5.  สถานศึกษามีการจัดระบบการบันทึก การ 
รายงานผล  และการสงตอขอมูลของผูเรียน 

     

6.  สถานศึกษามีระบบการนเิทศการสอนและนําผล 
ไปปรับปรุงการสอนอยางสม่ําเสมอ 

     

7.  สถานศึกษามีการนําแหลงเรียนรูและภมูิปญญา 
ทองถ่ินมาใชในการเรียนการสอน 

     

มาตรฐานที่ 15  สถานศึกษามีการจัดกจิกรรม
สงเสริมคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลาย  ม ี 7  ตัว
บงชี้  คือ 
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ระดับคุณภาพ 
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย ควร

ปรับปรงุ 
1.  สถานศึกษามีการจัดและพัฒนาระบบดแูล 
ชวยเหลือผูเรียนที่เขมแข็งและทั่วถึง 

     

2.  สถานศึกษามีการจัดกจิกรรมสงเสริมและ 
ตอบสนองความ สามารถทางวิชาการและความคิด 
สรางสรรคของผูเรียน 

     

3.  สถานศึกษามีการจัดกจิกรรมสงเสริมและ 
ตอบสนองความสามารถพิเศษและความถนัดของ 
ผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ 

     

4.  สถานศึกษามีการจัดกจิกรรมสงเสริมคานิยม 
ที่ดีงาม 

     

5.  สถานศึกษามีการจัดกจิกรรมสงเสริมดานศิลปะ   
ดนตรี/นาฏศิลปและกฬีา/นนัทนาการ 

     

6.  สถานศึกษามีการจัดกจิกรรมสืบสานและ 
สรางสรรค วัฒนธรรม ประเพณแีละภูมิปญญาไทย 

     

7.  สถานศึกษามีการจัดกจิกรรมสงเสริมความเปน 
ประชาธิปไตย 

     

มาตรฐานที่ 16  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอม 
และการบริการที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนา 
ตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ มี  5  ตัวบงชี้  คือ 

 

1.  สถานศึกษามีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู   
มีอาคารสถานที่เหมาะสม 

     

2.  สถานศึกษามีการสงเสริมสุขภาพอนามัยและ 
ความปลอดภยัของผูเรียน 

     

3.  สถานศึกษามีการใหบริการเทคโนโลยี 
สารสนเทศทุกรูปแบบที่เอื้อตอการเรียนรูดวยตนเอง  
และการเรียนรูแบบมีสวนรวม 
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ระดับคุณภาพ 
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย ควร

ปรับปรงุ 
4.  สถานศึกษามีหองเรียน หองปฏิบัติการ หองสมุด 
พื้นที่สีเขียว  และส่ิงอํานวยความสะดวกพอเพียง 
และอยูในสภาพใชการไดด ี

     

5.  สถานศึกษามีการจัดและใชแหลงเรยีนรูทั้งใน 
และนอกสถานศึกษา 

     

ดานการพฒันาชุมชนแหงการเรียนรู 
มาตรฐานที่ 17  สถานศึกษามีการสนับสนุนและใช
แหลงเรียนรูและภูมิปญญาในทองถ่ิน  มี  2  ตัวบงชี้  
คือ 

 

1.  สถานศึกษามีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูล 
กับแหลงเรยีนรูและภูมิปญญาในทองถ่ิน 

     

2.  สถานศึกษาสนับสนุนใหแหลงเรียนรู  ภูมิปญญา   
และชุมชน  เขามามีสวนรวมในการจดัทําหลักสูตร 
ระดับสถานศึกษา 

     

มาตรฐานที่ 18  สถานศึกษามีการรวมมือกนัระหวาง
บาน  องคกรทางศาสนา  สถาบันทางวิชาการ  และ
องคกรภาครัฐและเอกชน  เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู
ในชุมชน  มี  2  ตัวบงชี้  คือ 

 

1.  สถานศึกษาเปนแหลงวิทยาการในการแสวงหา 
ความรูและบรกิารชุมชน 

     

2.  สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน      
 
 

ขอขอบพระคุณเปนอยางสูง 


