
คําชี้แจง 
 
 

 
   

กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551โดยกําหนดให
สถานศึกษานําหลักสูตรดังกลาวไปจัดทําเปนหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับโครงสรางเวลาเรียนตามที่หลักสูตร
แกนกลางกําหนด สอดคลองกับบริบทของแตละพ้ืนที่และบริบทของสถานศึกษา ทั้งนี้ใหเริ่มใชหลักสูตรนี้ตั้งแตปการ
ศึกษา 2552 เปนตนไปในโรงเรียนแกนนําและโรงเรียนที่มีความพรอม  สวนโรงเรียนท่ัวไปใหเริ่มในปการศึกษา 2553 
  ดวยตระหนักในภารกิจสําคัญในการผลิตส่ือการเรียนรูที่มีคุณภาพ ทันสมัย สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
ทุกดาน บริษัท สํานักพิมพแม็ค จํากัด จึงไดระดมคณาจารย ผูเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนดานหลักสูตรและ
ดานการวัดผลประเมินผล พัฒนาสื่อการเรียนรูหนังสือเรียนแม็คสําหรับใชประกอบการเรียนตามกลุมสาระการเรียนรู
ทั้ง 8 กลุมสาระ ทุกระดับชั้น ทั้งนี้หนังสือเรียนทุกเลมไดผานการตรวจสอบคุณภาพวามีเนื้อหาและการนําเสนอ         
กิจกรรมตางๆ สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 ทุกประการ 
  แตอยางไรก็ตามเพื่อใหครูผูสอนสามารถจัดการเรียนการสอนไดสอดคลองกับตัวช้ีวัดชั้นปและมาตรฐาน
การเรียนรูที่กําหนดไวในหนังสือเรียนของแม็คในแตละหนวยการเรียน บริษัทจึงไดเรียนเชิญผูเขียนและผูทรงคุณวุฒิ
จัดทําแผนการจัดการเรียนรูประกอบหนังสือเรียนทุกเลม เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกครูที่ใชหนังสอืเรยีนของแมค็ได
ใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนรูในชั้นเรียน โดยการนําแผนการจัดการเรียนรูไปใชนั้นมีขอแนะนําการใชดังนี้ 

1. ครูควรศึกษาโครงสรางหนวยการเรียน ซึ่งประกอบดวยช่ือหนวยการเรียน ตัวช้ีวัดชั้นป  มาตรฐานการ
ศึกษาดานผูเรียนและตัวบงชี้ เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก ของ สมศ.  และเวลาเรียนในแตละหนวย 
เพ่ือใหทราบภาพรวมในแตละหนวยการเรียน และสามารถปรับปรุงเวลาแตละหนวยใหเหมาะสมกับ
หลักสูตรสถานศึกษาได 

2. แผนการจัดการเรียนรูนี้ใชแนวทางของ Backward Design ในการออกแบบ เพ่ือใหสอดคลองกับ    
การจัดการสอนที่อิงมาตรฐาน ดังนั้น ครูควรศึกษาภาพรวมของการออกแบบการเรียนการสอนซึ่งจะอยู
ในตอนตของแตละหนวย เพ่ือจะไดทราบถึงเปาหมายการเรียน ภาระงานของนักเรียนที่ครูตองให         
นักเรียนไดเรียนรูและปฏิบัติตลอดท้ังหนวยการเรียน 

3. ครูควรศึกษารายละเอียดของแผนการจัดการเรียนรูในแตละแผนยอยทุกหัวขอ  และอาจปรับปรุงโดย  
เพิ่มเติมหรือลดทอนไดตามความเหมาะสม  ทั้งนี้แผนการจัดการเรียนรูท่ีจัดทําไดยึดมาตรฐานหลักสูตร
เปนหลัก เม่ือนําไปใชจริงครูควรปรับใหสอดคลองกับความพรอมของโรงเรียนและผูเรียนเปนสําคัญ 

4. กิจกรรมการเรียนการสอนทุกขั้นตอนจะแทรกการฝกทักษะการคิดและคุณธรรม จริยธรรม ตาม         
คุณลักษณะอันพึงประสงคท่ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กําหนด        



และคุณธรรม จริยธรรมที่สอดคลองกับตัวช้ีวัดของมาตรฐานการเรียนรูในแตละกลุมสาระใหแก              
นักเรียน    ครูไมควรละเลยที่จะเนนย้ําและตรวจสอบวานักเรียนทุกคนไดฝกทักษะการคิดและไดรับการ
ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ตามกิจกรรมที่กําหนดในแผนหรือไม 

5. กิจกรรมเสนอแนะเปนกิจกรรมที่จะนําไปสูการเกิดนวัตกรรมเพื่อสงเสริมการคิดวิเคราะหและการสอน 
 แบบบูรณาการ หากมีเวลาครูควรนําไปใชทุกแผน 
6. ทุกหนวยการเรียน ครูควรสรุปขอมูลจากการประเมินผล เพ่ือนํามากําหนดเปนปญหาสําหรับการวิจัย   

ในชั้นเรียน ซึ่งจะทําใหครูมีผลงานสําหรับนําไปใชในการประเมินวิทยฐานะครูไดในภายหลัง 
7. ทุกหนวยการเรียนรูของแผนการจัดการเรียนรูท้ัง 8 กลุมสาระ คณาจารยผูเขียนไดนํามาตรฐานการ

ศึกษาดานผูเรียนและตัวบงชี้ เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของสํานักรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) มากําหนดเปนเปาหมายในการพัฒนาผู เรียนดวย (ดูไดจากโครงสราง        
การเรียน)  ดังนั้น หากครูไดจัดการเรียนการสอนตามแนวทางที่กําหนดในแผนแตละแผน ก็ยอมแสดง
ใหเห็นวา ครูไดมีความตระหนัก (Awareness) และ ความพยายาม (Attempt) ท่ีจะจัดการเรียนการสอน
เพื่อใหนักเรียนบรรลุตามมาตรฐานการศึกษา 

บริษัท สํานักพิมพแม็ค จํากัด ตองขอขอบพระคุณทุกทานที่ใหความไววางใจเลือกใชสื่อการเรยีนรูของสาํนกั
พิมพดวยดีเสมอมา ท้ังนี้ สํานักพิมพมุงหวังวา สื่อการเรียนรูทุกชุดที่ไดจัดทําขึ้นคงมีสวนชวยใหการปฏิรูปการศึกษา
ของประเทศไทย และการปรับเปลี่ยนหลักสูตรไดบรรลุผลตามเปาหมายทุกประการ และขอตั้งปณิธานวาจะผลิต        
สื่อการเรียนรูที่ดี และมีคุณคาสําหรับผูเรียนตลอดจนครูอาจารยตลอดไป 

 
                                                                                                                           บริษัท สํานักพิมพแม็ค จํากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงสรางรายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ 
จํานวนหนวยทั้งหมด  ๘  หนวย  เวลาเรียนรวม  ๑๖๐ ชั่วโมง 

  
หนวยการเรียนรูที่ สาระการเรียนรูประจําหนวย ตัวชี้วัดชั้นป 

ตามมาตรฐานการเรียนรู 
มาตรฐานดานผูเรียนและตัวบงชี้ 
เพื่อประเมินคุณภาพภายนอก 

เวลาเรียน 
(ชั่วโมง) 

๑.  เรียนรูทวีปอเมริกาเหนือและทวีป
อเมริกาใต 
 

เรียนรูทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกา
ใต 
๑. ทวีปอเมริกาเหนือ 
๒. ทวีปอเมริกาใต 

 

ส ๕.๑  ม.๓/๑,๒  
ส ๕.๒  ม.๓/๑,๒,๓,๔ 
 
 

มฐ. ๔  ตัวบงชี้  ๑,๒,๓      
มฐ. ๕   ตัวบงชี้ ๔ 
มฐ. ๖   ตัวบงชี้  ๑,๒,๓ 

๒๕ 

๒. เรียนรูการอยูรวมกัน เรียนรูการอยูรวมกัน 
๑. การกระทําความผิดทางอาญาและ

แพง 
๒. สิทธิมนุษยชน 
๓. วัฒนธรรมและภูมิปญญา 
๔. ความขัดแยงทางสังคมภาคเอเชีย 

ส ๒.๑  ม.๓/๑,๒,๓,๔ 
 
 

มฐ.๑   ตัวบงชี้ ๑,๒,๓,๔,๕ 
มฐ.๒  ตัวบงชี้ ๔ 
มฐ.๓  ตัวบงชี้ ๔ 
มฐ. ๔  ตัวบงชี้  ๑,๒,๓      
มฐ. ๕   ตัวบงชี้ ๔ 
มฐ. ๖   ตัวบงชี้  ๑,๒,๓ 
มฐ.๗ ตัวบงชี้ ๑,๒ 

๒๐ 

๓. เรียนรูการเมืองการปกครอง  เรียนรูการเมืองการปกครอง 
๑. ระบอบการเมืองการปกครอง 
๒. การปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย 

ส ๒.๒  ม.๓/๑,๒,๓,๔ 
 
 
 

 

มฐ.๑   ตัวบงชี้ ๑,๒,๓,๔,๕ 
มฐ.๒  ตัวบงชี้ ๔ 
มฐ. ๔  ตัวบงชี้  ๑,๒,๓      
มฐ. ๕   ตัวบงชี้ ๔ 
มฐ. ๖   ตัวบงชี้  ๑,๒,๓ 

๑๕ 



 

หนวยการเรียนรูที่ สาระการเรียนรูประจําหนวย ตัวชี้วัดชั้นป 
ตามมาตรฐานการเรียนรู 

มาตรฐานดานผูเรียนและตัวบงชี้ 
เพื่อประเมินคุณภาพภายนอก 

เวลาเรียน 
(ชั่วโมง) 

๔. เศรษฐศาสตรนารู 
 
 

เศรษฐศาสตรนารู 
๑. กลไกราคาใรระบบเศรษฐกิจ 
๒. รัฐบาลกับระบบเศรษฐกิจ 
๓. ภาวะเงินเฟอ เงินฝด 
๔. การวางงาน 
๕. การรวมกลุมทางเศรษฐกิจ 

ส ๓.๑  ม.๓/๑ 
ส ๓.๒  ม.๓/๑,๒,๓,๔,๕,๖ 
 
 

มฐ.๑   ตัวบงชี้๕ 
มฐ. ๔  ตัวบงชี้  ๑,๒,๓      
มฐ. ๕   ตัวบงชี้ ๔ 
มฐ. ๖   ตัวบงชี้  ๑,๒,๓ 
มฐ.๗ ตัวบงชี้ ๑,๒ 

๒๐ 

๕. ชีวิตพอเพียง 
 

ชีวิตพอเพียง ส ๓.๑ ม.๓/๒,๓ 
 

มฐ.๑   ตัวบงชี้ ๔,๕ 
มฐ. ๔  ตัวบงชี้  ๑,๒,๓     
มฐ. ๕   ตัวบงชี้ ๔ 
มฐ. ๖   ตัวบงชี้  ๑,๒,๓ 

๑๕ 

๖.พัฒนาการของมนุษยชาติ                      

 
พัฒนาการของมนุษยชาติ 
๑. พัฒนาการความเปนมาและการ

สรางสรรคอารยธรรมของภูมิภาค
ตางๆ ในโลก 

๒. ความขัดแยงและความรวมมือ
ระหวางประเทศในคริสต
ศตวรรษที่ 20 

ส ๔.๑  ม.๓/๑,๒ 
 

  
 

มฐ. ๔  ตัวบงชี้  ๑,๒,๓      
มฐ. ๕   ตัวบงชี้ ๔ 
มฐ. ๖   ตัวบงชี้  ๑,๒,๓ 

๒๕ 

๗. ศึกษาประวัติศาสตรสมัยรัตนโกสินทร 
 

ศึกษาประวัติศาสตรสมัยรัตนโกสินทร 
๑. วิธีการทางประวัติศาสตร 
๒. หลักฐานทางประวัติสาสตร 

ส ๔.๑  ม.๓/๑,๒ 
ส ๔.๓ ม.๓/๑,๒,๓,๔ 
 

มฐ.๑   ตัวบงชี้ ๑,๔,๕ 
มฐ.๓  ตัวบงชี้ ๔ 
มฐ. ๔  ตัวบงชี้  ๑,๒      

๑๕ 



 

หนวยการเรียนรูที่ สาระการเรียนรูประจําหนวย ตัวชี้วัดชั้นป 
ตามมาตรฐานการเรียนรู 

มาตรฐานดานผูเรียนและตัวบงชี้ 
เพื่อประเมินคุณภาพภายนอก 

เวลาเรียน 
(ชั่วโมง) 

 ไทยสมัยรัตนโกสินทร  มฐ. ๕   ตัวบงชี้ ๔ 
มฐ. ๖   ตัวบงชี้  ๑,๒,๓ 

 

๘. วิถีแหงการพัฒนาจริยธรรมเพื่อการ
ดําเนินชีวิตที่ถูกตอง 

วิถีแหงการพัฒนาจริยธรรมเพื่อการ
ดําเนินชีวิตที่ถูกตอง 
๑. สารัตถะคัมภีรทางศาสนา 

-  พระพุทธศาสนา 
            - ศาสนาคริสต 
            -  ศาสนาอิสลาม 
            -  ศาสนาพราหมณ – ฮินดู 
๒. การพัฒนาจริยธรรมเพื่อการ

ดําเนินชีวิตตามแนวทางพระพุทธ
ศาสนาและศาสนาอื่น 

 

ส ๑.๑  ม.๓/๒ 
  
 

มฐ.๑   ตัวบงชี้ ๑,๒,๓,๔,๕ 
มฐ.๒   ตัวบงชี้ ๔ 
มฐ.๓  ตัวบงชี้ ๔ 
มฐ. ๔  ตัวบงชี้  ๑,๒ 
มฐ. ๕   ตัวบงชี้ ๔ 
มฐ. ๖   ตัวบงชี้  ๑,๒,๓ 
มฐ. ๗   ตัวบงชี้  ๑,๒,๓      

๒๕ 
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มาตรฐานที่ 5 
มีความรู้และทักษะที่
จำเป็นตามหลักสูตร 

มาตรฐานที่ 6 
มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนา

ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

มาตรฐานที่ 7 
มีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน  

สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  
และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

มาตรฐานที่ 2 
มีสุขนิสัย สุขภาพกาย 
และสุขภาพจิตที่ดี 

มาตรฐานที่ 10 
มีภาวะผู้นำและมีความ 

สามารถในการบริหารจัดการ 

มาตรฐานที่ 11 
สถานศึกษามีการจัดองค์กร 

โครงสร้างและการบริหารงาน 
อย่างเป็นระบบ ครบวงจร 
ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา 

มาตรฐานที่ 12 
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม 
และการเรียนการสอนโดยเน้น 

ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

มาตรฐานที่ 14 
สถานศึกษาส่งเสริม  

ความสัมพันธ์  
และความร่วมมือ 

กับชุมชนใน 
การพัฒนาการศึกษา 

มาตรฐานที่ 13 
สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสม 

กับผู้เรียนและท้องถิ่น มีสื่อการเรียน 
การสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ 1 
มีคุณธรรม จริยธรรม  

และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

มาตรฐานที่ 9 
มีความสามารถในการจัดการ

เรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

มาตรฐานที่ 8 
มีคุณวุฒิ/ความรู้ความสามารถ 
ตรงกับงานที่รับผิดชอบ และ 

มีครูเพียงพอ 

มาตรฐานที่ 4 
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  

คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิด 
สร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ 

ด้าน 
ผู้เรียน 

ด้าน 
ครู 

ด้าน 
ผู้บริหาร 

มาตรฐานการศึกษาตามเกณฑ์การประเมินภายนอก 

มาตรฐานที่ 3 
มีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัย 

ด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา 
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   ตัวบ่งชี ้
1. รู้จักดูแลสุขภาพ สุขนิสัย และออกกำลังกายสม่ำเสมอ 
2. มีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 
3. ไม่เสพหรือแสวงหาผลประโยชน์จากสิ่งเสพติด และสิ่งมอมเมา หลีกเลี่ยง 
 สภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย และอุบัติเหตุ รวมทั้งปัญหาทางเพศ 
4. มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมและให้เกียรติผู้อื่น 
5. ร่าเริงแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครู และผู้อื่น และชอบมาโรงเรียน 

   ตัวบ่งชี้ 
1. มีความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ 
2. มีความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมด้านดนตรี/นาฏศิลย์ โดยไม่ขัดหลักศาสนา 
3. มีความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬา/นันทนาการ 
4. มีความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม และประเพณีที่ดีงาม 
 ของท้องถิ่นและของไทย 

   ตัวบ่งชี้ 
1. มีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ สรุปความคิดอย่างเป็นระบบ  
 และมีการคิดแบบองค์รวม 
2. มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดไตร่ตรอง 
3. มีทักษะการคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ 

   ตัวบ่งชี้ 
1. มีความรู้และทักษะทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
2. มีความรู้และทักษะทางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
3. มีความรู้และทักษะทางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
4. มีความรู้และทักษะทางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
 ศาสนาและวัฒนธรรม 
5. มีความรู้และทักษะทางกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
6. มีความรู้และทักษะทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
7. มีความรู้และทักษะทางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
8. มีความรู้และทักษะทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

   ตัวบ่งชี ้
1. มีนิสัยรักการอ่าน สนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ รอบตัว 
2. ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน สนุกกับการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
3. สามารถใช้ห้องสมุด ใช้แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ ทั้งภายในและนอก 
 สถานศึกษา 

   ตัวบ่งชี ้
1. สามารถวางแผน ทำงานตามลำดับขั้นตอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. รักการทำงาน สามารถปรับตัวและทำงานเป็นทีมได้ 
3. มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ 

มาตรฐานที่ 1 
มีคุณธรรม จริยธรรม  

และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

มาตรฐานที่ 2 
มีสุขนิสัย สุขภาพกาย 
และสุขภาพจิตที่ดี 

มาตรฐานที่ 3 
มีสุนทรียภาพ และลักษณะ 

นิสัยด้านศิลปะ ดนตรี  
และกีฬา 

มาตรฐานที่ 4 
มีความสามารถในการ 

คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์  
มีวิจารณญาณ มีความคิด 
สร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง 

และมีวิสัยทัศน์ 

มาตรฐานที่ 5 
มีความรู้และทักษะ 

ที่จำเป็นตามหลักสูตร 

มาตรฐานที่ 6 
มีทักษะในการแสวงหาความรู้ 
ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

มาตรฐานที่ 7 
มีทักษะในการทำงาน  
รักการทำงาน สามารถ 
ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  
และมีเจตคติที่ดีต่อ 

อาชีพสุจริต 

ด้าน 
ผู้เรียน 

   ตัวบ่งชี้ 
1. มีวินัย มีความรับผิดชอบ    
2. มีความซื่อสัตย์สุจริต 
3. มีความกตัญญูกตเวที  
4. มีความเมตตากรุณา โอบอ้อมอารี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และไม่เห็นแก่ตัว 
5. มีความประหยัด และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า    
6. ปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
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   ตัวบ่งชี ้
1. มีคุณลักษณะที่เหมาะสม 
2. จบระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
3. สอนตรง ตามวิชาเอก/โท หรือความถนัด 
4. ได้รับการพัฒนาในวิชาที่สอนตามที่คุรุสภากำหนด 
5. สถานศึกษามีจำนวนครูตามเกณฑ์ 

   ตัวบ่งชี ้
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
7. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

มาตรฐานที่ 8 
มีคุณวุฒิ/ความรู้ความสามารถ 
ตรงกับงานที่รับผิดชอบ และ 

มีครูเพียงพอ 

มาตรฐานที่ 9 
มีความสามารถในการจัดการ

เรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ด้าน 
ครู 
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มาตรฐานที่ 10 
มีภาวะผู้นำและมีความ 
สามารถในการบริหาร 

จัดการ 

   ตัวบ่งชี ้
1. มีคุณธรรม จริยธรรม มีความมุ่งมั่น และอุทิศตนในการทำงาน 
2. มีความคิดริเริ่มและมีวิสัยทัศน์ 
3. มีความสามารถในการบริหารวิชาการและเป็นผู้นำทางวิชาการ 
4. มีการบริหารที่มีประสิทธิผลและผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจในการบริหาร 

   ตัวบ่งชี ้
1. สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้างการบริหาร และระบบ

การบริหารที่มีความคล่องตัวสูง ปรับเปลี่ยนได้ตามความ
เหมาะสม 

2. สถานศึกษามีการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
3. สถานศึกษามีการบริหารโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม และมีการ

ตรวจสอบ ถ่วงดุล 
4. สถานศึกษามีระบบและดำเนินการประชุมการประกันคุณภาพ

ภายในเป็นไปตามกฎกระทรวง 

   ตัวบ่งชี ้
1. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริม

ให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ 
2. สถานศึกษามีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น

สำคัญ 
3. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่าง

หลากหลาย 

   ตัวบ่งชี ้
1. สถานศึกษามีหลักสูตรและเนื้อหาสาระการเรียนรู้ระดับสากล 

ระดับชาติ และระดับท้องถิ่นที่ เหมาะสม สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางและความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น 

2. สถานศึกษามีสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมและเอื้อต่อการ 
 เรียนรู้ 

   ตัวบ่งชี ้
1. สถานศึกษามีระบบและกลไกในการส่งเสริมความสัมพันธ์ 

และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 
2. สถานศึกษามีกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์และความ   

ร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 

มาตรฐานที่ 12 
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม 
และการเรียนการสอนโดยเน้น 

ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

มาตรฐานที่ 11 
สถานศึกษามีการจัดองค์กร 

โครงสร้างและการบริหารงาน 
อย่างเป็นระบบ ครบวงจร ให้

บรรลุเป้าหมายการศึกษา 

มาตรฐานที่ 13 
สถานศึกษามีหลักสูตรที่ 

เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น
มีสื่อการเรียนการสอน 
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ 14 
สถานศึกษาส่งเสริม  

ความสัมพันธ์  
และความร่วมมือ 

กับชุมชนใน 
การพัฒนาการศึกษา 

ด้าน 
ผู้บริหาร 




