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คำนำ 

การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการหนึ่งท่ีมีความสำคัญยิ่งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เป็นกระบวนการท่ีสามารถยืนยันถึงคุณภาพท่ีแท้จริงท่ีเกิดจากการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยได้
กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ให้การ
ประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่กำหนดให้สถานศึกษาและ
หน่วยงานต้นสังกัดต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องทั้งระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกัน
คุณภาพภายนอก ในส่วนของการประกันคุณภาพภายในนั้น ตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้มาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กำหนด
หล ัก เกณฑ ์และแนวปฏ ิบ ั ติ เก ี ่ ย วก ับการประก ันค ุณภาพภายในระด ับการศ ึกษาข ั ้นพ ื ้ น ฐ าน 
โดยกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน จำนวน 3 มาตรฐาน ลงวันท่ี 
6 สิงหาคม 2561 

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม จึงได้ดำเนินการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาสำหรับ
ดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นในระดับสถานศึกษา โดยให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการท่ีประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
และการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน เมื ่อวันที ่ 6 สิงหาคม 2561 ทั ้งนี ้โรงเรียนได้พ ัฒนามาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา และประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาและกำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา สำหรับ 
ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ขอขอบคุณ คณะทำงานกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทำมาตรฐานการศึกษาและกำหนดค่าเป้าหมายสำหรับการพัฒนาในครั้งนี้ 
และหวังว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้ที่เกี ่ยวข้องทุกฝ่าย ในการ
ดำเนินงานใช้มาตรฐานการศึกษาเพื่อพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลและติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนต่อไป 

 
 
 

        โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 
         10 มิถุนายน 2565 

 
 
 
 
 



สารบญั 
 หน้า 
คำนำ ก 
สารบัญ ข 
- นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. 2565 1 
- นโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2565 4 
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ภาคผนวก  
- คำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการการพัฒนาการประกนัคุณภาพการศึกษา เพื่อการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาข้ึนพื้นฐาน  
ประจำปีการศึกษา 2565 

 

  

 















ส"วนที่ 3 
สาระสำคัญแผนปฏิบัติการประจำป:งบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถR 

แผนปฏิบัติการประจำป0งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

พิษณุโลก อุตรดิตถM  มีสาระสำคัญประกอบดPวย วิสัยทัศนM  พันธกิจ  ผลสัมฤทธ์ิและเปTาหมาย  และกลยุทธM  ดังน้ี  

3.1 สาระสำคัญ 
     วิสัยทัศน3 
      “เปWนองคMกรตPนแบบในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานความเปWนไทย” 

      พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรPางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยMทรงเปWนประมุข 

2. ส_งเสริมและพัฒนาผูPเรียนใหPมีความเปWนเลิศทางวิชาการเพ่ือสรPางขีดความสามารถในการแข_งขัน

3. ส_งเสริมการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผูPเรียนใหPมีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21

4. สรPางโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหล่ือมล้ำ ใหPผูPเรียนทุกคนไดPรับบริการทางการศึกษาอย_างท่ัวถึงและ

เท_าเทียม 

5. ส_งเสริมและพัฒนาผูPบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาใหPเปWนมืออาชีพ

6. ส_งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปWนมิตรกับส่ิงแวดลPอม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และเปTาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 

7. ปรับสมดุลและส_งเสริมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา และจัดการศึกษาโดยใชP

เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) 

      ผลสัมฤทธ์ิและเป@าหมาย 

1. ผูPเรียนมีความพรPอมในการรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม_ทุกรูปแบบ

2. ผูPเรียนไดPรับการพัฒนาและเสริมสรPางศักยภาพชีวิตท่ีมีคุณภาพ และส_งเสริมทักษะท่ีจําเปWนในศตวรรษท่ี 21

3. ผูPเรียนไดPรับโอกาสในการเขPาถึงบริการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐาน อย_างเสมอภาค

และเท_าเทียมกัน 

4. ผPูเรียนไดPรับการพัฒนาใหPมีความรPู มีทักษะความเปWนเลิศทางวิชาการ เพ่ือตอบสนองความตPองการ

ของประเทศ 

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใหPสูงข้ึน



วิสัยทัศน์โรงเรยีนนครบางยางพิทยาคม  
“โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมดีส่ีมุมเมือง ท่ีมีคุณภาพของชุมชน” 

พันธกิจ 

 1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรและเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

2. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และส่ิงแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน 
4. ร่วมอนุรักษ์วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เป้าหมาย 
 1. นักเรียนมีความรู้ความสามารถและทักษะท่ีจำเป็นตามหลักสูตร 

2. นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา เต็มตามศักยภาพ 
3. นักเรียนรักและภาคภูมิใจในความเป็นไทย และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม

ท้องถิ่น 
4. นักเรียนได้รับการปลูกฝ่ังและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5. นักเรียนได้รับการปลูกฝังและมีความเป็นประชาธิปไตยท้ังในและนอกห้องเรียน 
6. นักเรียนรู้จักใช้เทคโนโลยีแสวงหาความรู้และสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
7. จัดการเรียนรู ้ที ่ เน ้นเศรษฐกิจพอเพียงในทุกกลุ ่มสาระการเรียนร ู ้ เพื ่อให้ผู ้เร ียนนำไปใช้  

ในชีวิตประจำวัน 
8. พัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรและส่งเสริมการจัดทำผลงานทางวิชาการ 
9. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมท่ีสะอาด ร่มรื่น สวยงามเอื้อต่อการเรียนรู้ 
10. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

กลยุทธ ์
 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณสมบัติ เก่ง ดี มีสุข ตามคุณลักษณะที่สถานศึกษากำหนด สามารถศึกษาต่อ 
และประกอบอาชีพได้ 

2. ส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากร ให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะสมรรถนะวิชาชีพและมี
ความก้าวหน้า 

3. สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และเป็นเลิศในการบริหารจัดการศึกษา 
4. พัฒนาส่ิงแวดล้อมและจัดสรรทัพยากรท่ีส่งเสริมการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. พัฒนานักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาให้เข้าถึงเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพอย่างท่ัวถึง 

ปรัชญาโรงเรียน  
 อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ : ตนแลเป็นท่ีพึ่งแห่งตน 
 ( God helps those who help themselves. ) 



 
คำขวัญ  
 ประพฤติดี กีฬาเย่ียม เป่ียมความรู้ สู่ความเจริญ 
อัตลักษณ ์

 ยิ้ม ไหว้ ทักทาย 
 



 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 
เร่ือง  มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและเป้าหมายความสำเร็จ  

                ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 256๕ 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตราท่ี 9 
(3) ได้กำหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักที่สำคัญข้อหนึ่ง คือ มีการกำหนด 
มาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท และมาตรา 48 ให้หน่วยงาน 
ต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน
เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาท่ีต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง อีกท้ังใหม้ีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาและเป็นการรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 (3) มาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เมื่อวันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 นโยบายการปฏิรูปการศึกษา 
ในทศวรรษที่สองที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทย 
ในอนาคตและนโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพภายในและภายนอกทุกระดับก่อนมี  
การประเมินคุณภาพในรอบต่อไป รวมทั ้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน 
ผู้ปกครองและประชาชนในชุมชนให้มีความสอดคล้อง จึงประกาศกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐาน
การศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 256๕ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาการประเมินคุณภาพภายในและเพื่อใช้เป็นหลักเทียบเคียงสำหรับการส่งเสริม
กำกับดูแลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการตรวจสอบการประเมินผล การประกันคุณภาพทางการศึกษาให้บรรลุ
ความสำเร็จตามเป้าหมายท่ีกำหนดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี ้

                    ประกาศ ณ วันท่ี 13 มิถุนายน พ.ศ. 256๕ 
                                                                       

 

            

(นายอรรถพงษ์ อินต๊ะวงศ์)  
ผู้อำนวยการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 

(นายสนอง หนูนิล) 
     ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  

 



 

การกำหนดค่าเป้าหมายแนบท้ายประกาศ โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 
เร่ือง การกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จ 

มาตรฐานการศึกษา 
ค่าเป้าหมาย 

(ระดับคุณภาพ) 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
     1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
     1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ระดับดี 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับดี 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ ระดับดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เร่ือง การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพือ่การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

มาตรฐาน ประเด็นที่พิจารณา 
น้ำหนัก 

คะแนน รวม 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  40.00 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 20.00 

1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน  
การส่ือสาร และการคิดคำนวณ 

3.00 
 

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 

4.00 
 

3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 2.00 
4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร 

3.00 

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

4.00 

6. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องาน
อาชีพ 4.00 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 20.00 
1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตาม 
ท่ีสถานศึกษากำหนด 

5.00 
 

2. ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 5.00 
3. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย 

5.00 

4. สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 5.00 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ
บริหารและการจัดการ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 30.00 
2.1 มีเป้าหมายและวิสัยทัศน์และพันธกิจ 
ท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 

5.00 
 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

5.00 

2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

5.00 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญ
ทางวิชาชีพ 

5.00 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม 
ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

5.00 



 

 
 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการเรียนรู้ 

5.00 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเปน็สำคัญ 

 30.00 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด 
และปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ 
ในชีวิตได้ 

10.00 
 

3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้
ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

5.00 

3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 5.00 
3.4 การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

5.00 

3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

5.00 

รวม 100.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

เป้าหมายความสำเร็จการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพือ่การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
มาตรฐาน ประเด็นที่พิจารณา เป้าหมาย แปลผล 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน  
การส่ือสาร และการคิดคำนวณ 
2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 
3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 
5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
6. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องาน
อาชีพ 

3 ดี 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตาม 
ท่ีสถานศึกษากำหนด 
2. ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
3. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย 
4. สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

4 ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ
บริหารและการจัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 มีเป้าหมายและวิสัยทัศน์และพันธกิจ 
ท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 

3 ดี 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

3 ดี 

2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

3 ดี 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญ
ทางวิชาชีพ 

4 ดีเลิศ 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม 
ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

3 ดี 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการเรียนรู้ 
 

3 ดี 



 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเปน็สำคัญ 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด 
และปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ 
ในชีวิตได้ 

3 ดี 

3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู ้

๓ ดี 

3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 3 ดี 
3.4 การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

3 ดี 

3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

3 ดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม เร่ือง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ฉบับลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน 256๕ 
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563 มีจำนวน 3 มาตรฐาน ได้แก่ 
 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
   1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี้ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ 
  2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน 
      ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
  3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
  5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
   1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
  2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 
 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
      และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 
 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 



 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสำเร็จตามประเด็นพิจารณา 
ของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน จำนวน 10 ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ ดี (3) 
1.1 ประเด็นการพิจารณาด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน จำนวน 6 ประเด็นการพิจารณา      
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับคุณภาพ ดี (3) 
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ 
    1.1 นักเรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
    และแก้ปัญหา 
    2.1 นักเรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในด้านสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ด้านการคิดวิเคราะห์  
         อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
    2.2 นักเรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในด้านสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ด้านการคิดอย่างมี     
         วิจารณญาณ อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
    2.3 นักเรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในด้านสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ด้านการแก้ปัญหา  
         อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
    3.1 นักเรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในด้านการสร้างนวัตกรรม จากวิชาค้นคว้าอิสระ (IS)  
         ในระดับดีขึ้นไป 
    3.2 นักเรียนร้อยละ 70 ท่ีเรียนในวิชาค้นคว้าอิสระ (IS) มีผลงานจากการทำโครงงาน/ส่ิงประดิษฐ์ 
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
    4.1 นักเรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต สรุปความรู้ 
         ด้วยตนเองและอ้างอิงแหล่งข้อมูลท่ีได้จากการสืบค้นทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  
         ในระดับดีขึ้นไป 
    4.2 นักเรียนร้อยละ 70 ผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี ในระดับดีขึ้นไป 
5) มีผลสัมฤทธิ์ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
    5.1 นักเรียนร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมรายวิชาในระดับ 2.5 ขึ้นไป 
    5.2 นักเรียนร้อยละ 70 มีผลการเรียนเฉล่ียรวมในระดับ 2.5 ขึ้นไป 
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
    6.1 นักเรียนร้อยละ 70 มีผลการประเมินด้านความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ   
         ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตในระดับดีขึ้นไป 
    6.2 นักเรียนร้อยละ 75 ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีความพร้อม 
         ในการศึกษาต่อหรือทำงาน  

 
 
 
 



 

1.2 ประเด็นการพิจารณาด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน จำนวน 4 ประเด็นการพิจารณา      
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับคุณภาพ ดีเลิศ (4) 
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
    1.1 นักเรียนร้อยละ 80 ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดีขึ้นไป 
    1.2 นักเรียนร้อยละ 80 มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีภาวะผู้นำและจิตอาสา ในระดับดีขึ้นไป  
         ตามเกณฑ์ประเมินของสถานศึกษา 
    1.3 นักเรียนร้อยละ 80 มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี และเป็นแบบอย่างได้ในระดับดีขึ้นไป 
         ตามเกณฑ์ประเมินของสถานศึกษา 
2) มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
    2.1 นักเรียนร้อยละ 80 ร่วมกิจกรรมตามประเพณี วันสำคัญ และงานประจำท้องถิ่น 
         อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี 
    2.2 นักเรียนร้อยละ 80 มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ 
         ในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์ประเมินของสถานศึกษา 
    2.3 นักเรียนร้อยละ 80 ยึดมั่นในการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น   
         ประมุขในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์ประเมินของสถานศึกษา 
3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
    3.1 นักเรียนร้อยละ 80 อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรม ชาติพันธุ์  
         ศาสนา ยอมรับในความคิดเห็นท่ีแตกต่างในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์ประเมินของ
สถานศึกษา 
    3.2 นักเรียนร้อยละ 80 มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ  
         เป็นพลโลกท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม ในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด 
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
    4.1 นักเรียนร้อยละ 80 มีน้ำหนัก ส่วนสูง และพัฒนาการทางร่างกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
         ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในระดับผ่าน     
    4.2 นักเรียนร้อยละ 80 มีสุขภาพดี แต่งกายสะอาดเรียบร้อย ปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 
         10 ประการ ในระดับผ่าน ตามเกณฑ์ประเมินของสถานศึกษา 
    4.3 นักเรียนร้อยละ 80 มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการดำเนินชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
         และมีจิตสาธารณะ ในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์ประเมินของสถานศึกษา 
    4.4 นักเรียนร้อยละ 80 มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรู้ในการป้องกันอุบัติเหตุ ภัยคุกคาม 
         หลีกเล่ียงจากส่ิงเสพติด การทะเลาะวิวาท ปัญหาทางเพศและอบายมุข ในระดับดีขึ้นไป  
         ตามเกณฑ์ประเมินของสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 



 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ จำนวน 6 ประเด็นพิจารณา  
ระดับคุณภาพ ดี (3) 
ระดับคุณภาพ ดี (3) 
2.1 มีเป้าหมายและวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนด อยู่ในระดับ ดี 
    2.2.1 สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา 
            มีแผนพัฒนาการศึกษาท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา อยู่ในระดับ ดี 
    2.2.1 สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการคุณภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานของ 
            สถานศึกษาท่ีได้กำหนดค่าเป้าหมายไว้  
    2.2.2 สถานศึกษามีระบบการนิเทศภายในของสถานศึกษา 
2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
    และทุกกลุ่มเป้าหมาย อยู่ในระดับ ดี 
    2.3.1 สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
    2.3.2 สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
           ขั้นพื้นฐาน และสามารถตรวจสอบได้ 
    2.3.3 สถานศึกษามีหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ท้ัง 8 กลุ่มสาระ 
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
    2.4.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมให้มีการพัฒนาตนเองปีการศึกษาละ 2 
ครั้ง 
    2.4.2 ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้จากชุมชนการเรียนรู้ 
(PLC) 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
    อยู่ในระดับ ดี 
    2.5.1 นักเรียนและครูมีความพึงพอใจต่อส่ิงอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียน 
    2.5.2 มีแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ อยู่ในระดับ ดี 
    2.6.1 สถานศึกษามีระบบการจัดหา การพัฒนาและบริการเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการ 
           และการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

 
 
 
 
 

 
 



 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ จำนวน 5 ประเด็น
พิจารณา ระดับคุณภาพ ดี (3) 
ระดับคุณภาพ ดี (3) 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
    3.1.1 ครูร้อยละ 70 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้ท่ีเน้นกระบวนการคิด 
             และให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา 
    3.1.2 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีนวัตกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning  
             ปีการศึกษาละ 1 นวัตกรรม 
3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
    3.2.1 ครูร้อยละ 70 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้ส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
    3.2.2 ครูร้อยละ 70 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ 
            มีการใช้ Application เพื่อการเรียนรู้ 
    3.2.3 ครูร้อยละ 70 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้แหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอก   
            สถานศึกษา มีการบูรณการภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน เอื้อต่อผู้เรียน
ให้ 
            เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 
3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
    3.3.1 ครูร้อยละ 70 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ส่งผลให้
นักเรียน 
            รักการเรียนรู้ 
    3.3.2 ครูร้อยละ 70 มีการดูแล ช่วยเหลือ ปฏิสัมพันธ์เชิงบวกกับนักเรียนท่ีปรึกษา 
            ผ่านกิจกรรม Home Room อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง 
3.4 การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
    2.4.1 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองปีการศึกษาละ 2 ครั้ง  
    2.4.2 ครูร้อยละ 70 มีเครื่องมือและวิธีประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมายของการเรียนรู้ 
3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
    2.5.1 ครูร้อยละ 70 และผู้เกี่ยวข้อง มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ   
             พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 



คำอธิบาย มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน (40.00 คะแนน)  
ผลการเรียนรู้ที่เป็นคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ประกอบด้วยความสามารถ 

ในด้านการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคำนวณ การคิดประเภทต่าง ๆ การสร้างนวัตกรรม การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร การมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและ 
เจตคติที ่ดีต่อวิชาชีพ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ที ่เป็นค่านิยมที ่ดีตามที ่สถานศึกษากำหนด  
ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย รวมท้ัง
สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน (20.00 คะแนน)  
1.1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ (3.00 คะแนน) 
ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา

กำหนดในแต่ละระดับช้ัน  
ประเด็นการพิจารณา  
1. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียนได้เหมาะสมตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน  
2. ผู้เรียนมีความสามารถในการส่ือสารภาษาไทยได้เหมาะสมตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน  
3. ผู้เรียนมีความสามารถในการส่ือสารภาษาอังกฤษได้เหมาะสมตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน  
ภ. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดคำนวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 
เกณฑ์การพิจารณา 
1. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียนได้เหมาะสมตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 

คำอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ แปลผล 
ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียนได้เหมาะสม 
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน ร้อยละ 85 ขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 5 

ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียนได้เหมาะสม 
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน ร้อยละ 80 - 84 

ดีเลิศ 4 

ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียนได้เหมาะสม 
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน ร้อยละ 70 - 79 

ดี 3 

ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียนได้เหมาะสม 
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน ร้อยละ 50 - 69 

ปานกลาง 2 

ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียนได้เหมาะสม 
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน ต่ำกว่าร้อยละ 50 

กำลังพัฒนา 1 

 
 
 
 



2. ผู้เรียนมีความสามารถในการส่ือสารภาษาไทยได้เหมาะสมตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน  
คำอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ แปลผล 

ผู้เรียนมีความสามารถในการส่ือสารภาษาไทยได้เหมาะสม 
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน ร้อยละ 85 ขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 5 

ผู้เรียนมีความสามารถในการส่ือสารภาษาไทยได้เหมาะสม 
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน ร้อยละ 80 - 84 

ดีเลิศ 4 

ผู้เรียนมีความสามารถในการส่ือสารภาษาไทยได้เหมาะสม 
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน ร้อยละ 70 - 79 

ดี 3 

ผู้เรียนมีความสามารถในการส่ือสารภาษาไทยได้เหมาะสม 
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน ร้อยละ 50 - 69 

ปานกลาง 2 

ผู้เรียนมีความสามารถในการส่ือสารภาษาไทยได้เหมาะสม 
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน ต่ำกว่าร้อยละ 50 

กำลังพัฒนา 1 

3. ผู้เรียนมีความสามารถในการส่ือสารภาษาอังกฤษได้เหมาะสมตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 
คำอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ แปลผล 

ผู้เรียนมีความสามารถในการส่ือสารภาษาอังกฤษได้เหมาะสม
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน ร้อยละ 85 ขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 5 

ผู้เรียนมีความสามารถในการส่ือสารภาษาอังกฤษได้เหมาะสม
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน ร้อยละ 80 - 84 

ดีเลิศ 4 

ผู้เรียนมีความสามารถในการส่ือสารภาษาอังกฤษได้เหมาะสม
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน ร้อยละ 70 - 79 

ดี 3 

ผู้เรียนมีความสามารถในการส่ือสารภาษาอังกฤษได้เหมาะสม
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน ร้อยละ 50 - 69 

ปานกลาง 2 

ผู้เรียนมีความสามารถในการส่ือสารภาษาอังกฤษได้เหมาะสม
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน ต่ำกว่าร้อยละ 50 

กำลังพัฒนา 1 

4. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดคำนวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน  
คำอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ แปลผล 

ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดคำนวณตามเกณฑ์ 
ของแต่ละระดับช้ัน ร้อยละ 85 ขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 5 

ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดคำนวณตามเกณฑ์ 
ของแต่ละระดับช้ัน ร้อยละ 80 – 84 
 

ดีเลิศ 4 



ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดคำนวณตามเกณฑ์ 
ของแต่ละระดับช้ัน ร้อยละ 70 - 79 

ดี 3 

ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดคำนวณตามเกณฑ์ 
ของแต่ละระดับช้ัน ร้อยละ 50 - 69 

ปานกลาง 2 

ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดคำนวณตามเกณฑ์ 
ของแต่ละระดับช้ัน ต่ำกว่าร้อยละ 50 

กำลังพัฒนา 1 

ตารางสรุประดับคุณภาพ 
1. ความสามารถในการอ่าน เขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ แปลผล 
1. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียนได้เหมาะสมตาม
เกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 

  

2. ผู้เรียนมีความสามารถในการส่ือสารภาษาไทยได้เหมาะสม
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 

  

3. ผู้เรียนมีความสามารถในการส่ือสารภาษาอังกฤษได้
เหมาะสมตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 

  

4. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดคำนวณตามเกณฑ์ 
ของแต่ละระดับช้ัน 

  

สรุประดับคุณภาพ (ฐานนิยม : Mode)   

เกณฑ์การให้คะแนนใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กำหนดการแปลผล 5 เท่ากับ 3 คะแนน 
 
 

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/ แหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 
1. การสัมภาษณ์การสอบถาม 
การสังเกตพฤติกรรม 

ผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

2. การตรวจเอกสาร หลักฐาน 
ร่องรอยการปฏิบัติงาน  
หรือข้อมูลเชิงประจักษ ์ 

ตรวจสอบเอกสารท่ีสะท้อนผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนจากข้อมูล 
และหลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น 
- แบบสรุปผลการอ่าน การเขียน 
- บันทึกการอ่าน 
- แบบสรุปรายงานการประเมินความสามารถในการอ่าน 

=
คะแนนท่ีได้จากการแปลผล

5
× 3 



คิดวิเคราะห์และเขียน 
- เอกสารการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับช้ัน 
- ช้ินงาน ผลงานนักเรียน 
- รายงานโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ 
- สังเกตพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน 
ตรวจสอบเอกสาร เช่น 
- แบบสรุปผลการคิดคำนวณของนักเรียน 
- เอกสารการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับช้ัน 
- แบบสรุปรายงานการประเมินความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ 
คำนวณ 
- สมุดแบบฝึกหัด/ช้ินงาน/ผลงานนักเรียน 
- สังเกตพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน 

1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา (4.00 คะแนน) 
ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจำแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ

โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอธิบายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่าง  
มีเหตุผล 
ประเด็นการพิจารณา 
1. ผู ้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
และแก้ปัญหา และนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
เกณฑ์การพิจารณา 
1. ผู ้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา และนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 

คำอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ แปลผล 
ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา และนำไปประยุกต์ใช้ 
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ร้อยละ 85 ขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 5 

ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา และนำไปประยุกต์ใช้ 
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ร้อยละ 80 - 84 

ดีเลิศ 4 



ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา และนำไปประยุกต์ใช้ 
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ร้อยละ 70 – 79 

ดี 3 

ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา และนำไปประยุกต์ใช้ 
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ร้อยละ 50 - 69 

ปานกลาง 2 

ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา และนำไปประยุกต์ใช้ 
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ต่ำกว่าร้อยละ 50 

กำลังพัฒนา 1 

เกณฑ์การให้คะแนนใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กำหนดการแปลผล 5 เท่ากับ 4 คะแนน 
 
 

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/ แหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 
1. การสัมภาษณ์การสอบถาม 
การสังเกตพฤติกรรม 

ผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

2. การตรวจเอกสาร หลักฐาน 
ร่องรอยการปฏิบัติงาน  
หรือข้อมูลเชิงประจักษ ์ 

ตรวจสอบเอกสารท่ีสะท้อนผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนจากข้อมูลและ
หลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น 
- แบบสรุปรายงานการประเมินความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์
และเขียน 
- บันทึกการทำงาน/ช้ินงาน/ผลงานนักเรียน 
- การนำเสนองาน/โครงงาน/IS 
- ร่องรอยกิจกรรม โครงการ รายงานโครงการเปิดบ้านวิชาการ 
โครงการคุณธรรม และ IS 
- รายงานโครงการพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมลดเวลาเรียนฯ 
- รายงานโครงการส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพฯ 
- รายงานโครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมพฒันาผู้เรียน 
- รายงานโครงการพัฒนานักเรียนห้องเรียนพิเศษ 
- สังเกตพฤติกรรมการเรียน การทำงานร่วมกัน 

 

=
คะแนนท่ีได้จากการแปลผล

5
× 4 



1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม (2.00 คะแนน) 
ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ท้ังด้วยตนเองและการทำงานเป็นทีมเช่ือมโยง 

องค์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ ่งใหม่ ๆ อาจเป็นแนวความคิดโครงการ 
โครงงาน ช้ินงาน ผลผลิต 
ประเด็นการพิจารณา 
1. ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและการทำงานเป็นทีม เชื่อมโยง  
องค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
เกณฑ์การพิจารณา 
2. ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและการทำงานเป็นทีม เชื่อมโยง  
องค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ ได้อย่างเหมาะสม 

คำอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ แปลผล 
ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ท้ังด้วยตนเองและการทำงาน
เป็นทีม เช่ือมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ 
ได้อย่างเหมาะสม ร้อยละ 85 ขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 5 

ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ท้ังด้วยตนเองและการทำงาน
เป็นทีม เช่ือมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ 
ได้อย่างเหมาะสม ร้อยละ 80 - 84 

ดีเลิศ 4 

ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ท้ังด้วยตนเองและการทำงาน
เป็นทีม เช่ือมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ 
ได้อย่างเหมาะสม ร้อยละ 70 - 79 

ดี 3 

ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ท้ังด้วยตนเองและการทำงาน
เป็นทีม เช่ือมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ 
ได้อย่างเหมาะสม ร้อยละ 50 - 69 

ปานกลาง 2 

ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ท้ังด้วยตนเองและการทำงาน
เป็นทีม เช่ือมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ 
ได้อย่างเหมาะสม ต่ำกว่าร้อยละ 50 

กำลังพัฒนา 1 

เกณฑ์การให้คะแนนใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กำหนดการแปลผล 5 เท่ากับ 2 คะแนน 
 
 

 

 

 

=
คะแนนท่ีได้จากการแปลผล

5
× 2 



วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/ แหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 
1. การสัมภาษณ์การสอบถาม 
การสังเกตพฤติกรรม 

ผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

2. การตรวจเอกสาร หลักฐาน 
ร่องรอยการปฏิบัติงาน  
หรือข้อมูลเชิงประจักษ ์ 

ตรวจสอบเอกสารท่ีสะท้อนผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนจากข้อมูลและ
หลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น 
- แบบสรุปรายงานการประเมินความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์
และเขียน 
- บันทึกการทำงาน/ช้ินงาน/ผลงานนักเรียน 
- การนำเสนองาน/โครงงาน/IS 
- ร่องรอยกิจกรรม โครงการ รายงานโครงการเปิดบ้านวิชาการ 
โครงการคุณธรรม และ IS 
- รายงานโครงการพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมลดเวลาเรียนฯ 
- รายงานโครงการส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพฯ 
- รายงานโครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมพฒันาผู้เรียน 
- รายงานโครงการพัฒนานักเรียนห้องเรียนพิเศษ 
- สังเกตพฤติกรรมการเรียน การทำงานร่วมกัน 

1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (3.00 คะแนน) 
ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการพัฒนาตนเอง 

และสังคมในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การทำงาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 
ประเด็นการพิจารณา 
1. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย
และมีประสิทธิภาพ 
เกณฑ์การพิจารณา 
2. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย
และมีประสิทธิภาพ 

คำอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ แปลผล 
ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได้อย่าง
เหมาะสม ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 85 ขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 5 

ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได้อย่าง
เหมาะสม ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 80 - 84 

ดีเลิศ 4 



ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได้อย่าง
เหมาะสม ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 70 -79 

ดี 3 

ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได้อย่าง
เหมาะสม ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 50 - 69 

ปานกลาง 2 

ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได้อย่าง
เหมาะสม ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ต่ำกว่าร้อยละ 50 

กำลังพัฒนา 1 

เกณฑ์การให้คะแนนใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กำหนดการแปลผล 5 เท่ากับ 3 คะแนน 
 
 

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/ แหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 
1. การสัมภาษณ์การสอบถาม การสังเกต
พฤติกรรม 

ผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

2. การตรวจเอกสาร หลักฐาน  
ร่องรอยการปฏิบัติงาน หรือข้อมูลเชิงประจักษ ์ 

ตรวจสอบเอกสารท่ีสะท้อนผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
จากข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น 
- บันทึกการทำงาน/ช้ินงาน/ผลงานนักเรียน 
- โครงงาน 
- การนำเสนองาน/โครงงาน/IS 
- สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน เช่น ความสามารถใน
การใช้คอมพิวเตอร์การใช้อินเทอร์เน็ต 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- รายงานโครงการพัฒนานักเรียนห้องเรียนพิเศษ 

1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา (4.00 คะแนน) 
ผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิม 

ในด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่าง ๆ รวมทั้งมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบ
ระดับชาติ หรือผลการทดสอบอื่น ๆ 
ประเด็นการพิจารณา 
1. ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะต่าง ๆ 
ตามหลักสูตรสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม และต่อเนื่อง 
 

=
คะแนนท่ีได้จากการแปลผล

5
× 3 



เกณฑ์การพิจารณา 
1. ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะต่าง ๆ 
ตามหลักสูตรสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม และต่อเนื่อง 

คำอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ แปลผล 
ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ความเข้าใจ 
และทักษะต่าง ๆ ตามหลักสูตรสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม และต่อเนื่อง 
ร้อยละ 85 ขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 5 

ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ความเข้าใจ 
และทักษะต่าง ๆ ตามหลักสูตรสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม และต่อเนื่อง 
ร้อยละ 80 - 84 

ดีเลิศ 4 

ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ความเข้าใจ 
และทักษะต่าง ๆ ตามหลักสูตรสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม และต่อเนื่อง 
ร้อยละ 70 - 79 

ดี 3 

ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ความเข้าใจ 
และทักษะต่าง ๆ ตามหลักสูตรสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม และต่อเนื่อง 
ร้อยละ 50 - 69 

ปานกลาง 2 

ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ความเข้าใจ 
และทักษะต่าง ๆ ตามหลักสูตรสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม และต่อเนื่อง 
ต่ำกว่าร้อยละ 50 

กำลังพัฒนา 1 

เกณฑ์การให้คะแนนใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กำหนดการแปลผล 5 เท่ากับ 4 คะแนน 
 
 

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/ แหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 
1. การสัมภาษณ์การสอบถาม 
การสังเกตพฤติกรรม 

ผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

2. การตรวจเอกสาร หลักฐาน 
ร่องรอยการปฏิบัติงาน  
หรือข้อมูลเชิงประจักษ ์ 

ตรวจสอบเอกสารท่ีสะท้อนผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนจากข้อมูลและ
หลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น 
- แบบสรุปรายงานการประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียน 
- เอกสารการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับช้ัน 

=
คะแนนท่ีได้จากการแปลผล

5
× 4 



- ช้ินงาน ผลงานนักเรียน 
- รายงานผลการพัฒนาผู้เรียนแต่ละรายวิชา 
- สังเกตพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน 
- รายงานโครงการพัฒนานักเรียนห้องเรียนพิเศษ 

1.1.6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ (4.00 คะแนน) 
ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการ เจตคติที ่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับช้ัน  

ท่ีสูงขึ้น การทำงานหรืองานอาชีพ 
ประเด็นการพิจารณา 
1. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติทีดี พร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น 
2. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะในการทำงาน ประกอบอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย 
เกณฑ์การพิจารณา 
1. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติทีดี พร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น 

คำอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ แปลผล 
ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติทีดี พร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น
ร้อยละ 85 ขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 5 

ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติทีดี พร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น
ร้อยละ 80 - 84 

ดีเลิศ 4 

ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติทีดี พร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น
ร้อยละ 70 - 79 

ดี 3 

ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติทีดี พร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น
ร้อยละ 50 - 69 

ปานกลาง 2 

ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติทีดี พร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น
ต่ำกว่าร้อยละ 50 

กำลังพัฒนา 1 

2. ผู้เรียนมีความรู้ทักษะในการทำงานประกอบอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย 
คำอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ แปลผล 

ผู้เรียนมีความรู้ทักษะในการทำงานประกอบอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย 
ร้อยละ 85 ขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 5 

ผู้เรียนมีความรู้ทักษะในการทำงานประกอบอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย 
ร้อยละ 80 - 84 

ดีเลิศ 4 

ผู้เรียนมีความรู้ทักษะในการทำงานประกอบอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย 
ร้อยละ 70 - 79 

ดี 3 



ผู้เรียนมีความรู้ทักษะในการทำงานประกอบอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย 
ร้อยละ 50 - 69 

ปานกลาง 2 

ผู้เรียนมีความรู้ทักษะในการทำงานประกอบอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย 
ต่ำกว่าร้อยละ 50 

กำลังพัฒนา 1 

เกณฑ์การให้คะแนนใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กำหนดการแปลผล 5 เท่ากับ 4 คะแนน 
 
 

 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/ แหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 
1. การสอบถามสัมภาษณ์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้เรียน และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
2. การสังเกต - พฤติกรรมของครู (การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในและนอกห้องเรียน) 

- พฤติกรรมของผู้เรียน (การปฏิบัติงานกลุ่ม) 
3. การตรวจเอกสาร หลักฐาน
ร่องรอยการปฏิบัติงาน หรือ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

- รายงานโครงการพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมลดเวลาเรียนฯ 
- รายงานโครงการส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพฯ 
- รายงานโครงการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ 
- สัมภาษณ์นักเรียนเกี่ยวกับการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน (20.00 คะแนน) 
1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามที่สถานศึกษากำหนด (5.00 คะแนน) 
ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกติกา มีค่านิยมและจิตสำนึก 

ตามท่ีสถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
ประเด็นการพิจารณา 
ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคมและจิตสำนึกตามท่ีสถานศึกษา 
กำหนดปรากฏชัดเจน โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
เกณฑ์การพิจารณา 
การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรม 
อันดีงามของสังคม 
 
 
 
 

=
คะแนนท่ีได้จากการแปลผล

5
× 4 



คำอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ แปลผล 
ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคมและจิตสำนึก
ตามท่ีสถานศึกษากำหนดปรากฏชัดเจน โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และวัฒนธรรม
อันดีของสังคม ร้อยละ 85 ขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 5 

ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคมและจิตสำนึก
ตามท่ีสถานศึกษากำหนดปรากฏชัดเจน โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และวัฒนธรรม
อันดีของสังคม ร้อยละ 80 - 84 

ดีเลิศ 4 

ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคมและจิตสำนึก
ตามท่ีสถานศึกษากำหนดปรากฏชัดเจน โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และวัฒนธรรม
อันดีของสังคม ร้อยละ 70 - 79 

ดี 3 

ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคมและจิตสำนึก
ตามท่ีสถานศึกษากำหนดปรากฏชัดเจน โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และวัฒนธรรม
อันดีของสังคม ร้อยละ 50 - 69 

ปานกลาง 2 

ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคมและจิตสำนึก
ตามท่ีสถานศึกษากำหนดปรากฏชัดเจน โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และวัฒนธรรม
อันดีของสังคม ต่ำกว่าร้อยละ 50  

กำลังพัฒนา 1 

เกณฑ์การให้คะแนนใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กำหนดการแปลผล 5 เท่ากับ 5 คะแนน 
 
 

 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/ แหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 
1. การสัมภาษณ์การสอบถาม 
การสังเกตพฤติกรรม 

ผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

2. การตรวจเอกสาร หลักฐาน 
ร่องรอยการปฏิบัติงาน  
หรือข้อมูลเชิงประจักษ ์ 

สังเกตพฤติกรรมท่ีสะท้อนคุณลักษณะและค่านิยมของผู้เรียน 
ตามท่ีสถานศึกษากำหนด เช่น 
- การเข้าแถว 
- การแสดงความเคารพ 
- การพูดจา กิริยามารยาท การไหว้ฯ 
- รายงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรมต้นแบบ 
- รายงานโครงการส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนมีค่านิยม 
 หลักของคนไทย ๑๒ ประการ 

=
คะแนนท่ีได้จากการแปลผล

5
× 5 



- รายงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธตามอัตลักษณ์  
- รายงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- สังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
- สัมภาษณ์นักเรียนเกี่ยวกับการจัดทำโครงงานคุณธรรม  
การเรียนอื่น ๆ 

 1.2.2 ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย (5.00 คะแนน) 
ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุร ักษ์

วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย 
ประเด็นการพิจารณา 
1. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม 
2. ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ในความเป็นไทยและเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย

และแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจำวัน 
เกณฑ์การพิจารณา 
1. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม 

คำอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ แปลผล 
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
อย่างเป็นรูปธรรม ร้อยละ 85 ขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 5 

ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
อย่างเป็นรูปธรรม ร้อยละ 80 - 84 

ดีเลิศ 4 

ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
อย่างเป็นรูปธรรม ร้อยละ 70 - 79 

ดี 3 

ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
อย่างเป็นรูปธรรม ร้อยละ 50 - 69 

ปานกลาง 2 

ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
อย่างเป็นรูปธรรม ต่ำกว่าร้อยละ 50 

กำลังพัฒนา 1 

 

 

 

 



2. ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ในความเป็นไทยและเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย
และแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจำวัน 

คำอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ แปลผล 
ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ในความเป็นไทยและเห็นคุณค่าเกี่ยวกับ 
ภูมิปัญญาไทยและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจำวัน  
ร้อยละ 85 ขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 5 

ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ในความเป็นไทยและเห็นคุณค่าเกี่ยวกับ 
ภูมิปัญญาไทยและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจำวัน  
ร้อยละ 80 - 84 

ดีเลิศ 4 

ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ในความเป็นไทยและเห็นคุณค่าเกี่ยวกับ 
ภูมิปัญญาไทยและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจำวัน  
ร้อยละ 70 - 79 

ดี 3 

ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ในความเป็นไทยและเห็นคุณค่าเกี่ยวกับ 
ภูมิปัญญาไทยและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจำวัน  
ร้อยละ 50 - 69 

ปานกลาง 2 

ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ในความเป็นไทยและเห็นคุณค่าเกี่ยวกับ 
ภูมิปัญญาไทยและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจำวัน  
ต่ำกว่าร้อยละ 50  

กำลังพัฒนา 1 

ตารางสรุประดับคุณภาพ 
ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ แปลผล 
1. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม 

  

2. ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ในความเป็นไทยและเห็น
คุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยและแสดงออกได้อย่างเหมาะสม
ในชีวิตประจำวัน 

  

สรุประดับคุณภาพ (ฐานนิยม : Mode)   

เกณฑ์การให้คะแนนใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กำหนดการแปลผล 5 เท่ากับ 5 คะแนน 
 
 

 

=
คะแนนท่ีได้จากการแปลผล

5
× 5 



วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/ แหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 
1. การสัมภาษณ์การสอบถาม 
การสังเกตพฤติกรรม 

สัมภาษณ์ผู้เรียนเกี่ยวกับความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
เช่น  
- นักเรียนรู้สึกอย่างไรท่ีเกิดเป็นคนไทยในท้องถิ่นนี้  
- นักเรียนมีความภูมิใจส่ิงใดบ้างในท้องถิ่น  
- นักเรียนชอบหรือไม่ชอบการเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญ เพราะเหตุใด 

2. การตรวจเอกสาร หลักฐาน 
ร่องรอยการปฏิบัติงาน  
หรือข้อมูลเชิงประจักษ ์ 

- ร่องรอยการจัดกิจกรรม โครงการ 
- รายงานผลการลงพื้นท่ีรับผิดชอบ 
- รายงานโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 
- รายงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียงฯ 
- รายงานกิจกรรมทางศาสนา 
- รายงานโครงการกิจกรรมวันสำคัญ 
- รายงานกิจกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย (5.00 คะแนน) 
ผู ้เร ียนยอมรับและอยู ่ร ่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านเพศ วัย  

เช้ือชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี 
ประเด็นการพิจารณา 
ผู้เรียนยอมรับเหตุผล ความคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
เกณฑ์การพิจารณา 
1. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

คำอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ แปลผล 
ผู้เรียนยอมรับเหตุผล ความคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
ร้อยละ 85 ขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 5 

ผู้เรียนยอมรับเหตุผล ความคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
ร้อยละ 80 - 84 

ดีเลิศ 4 

ผู้เรียนยอมรับเหตุผล ความคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
ร้อยละ 70 - 79 

ดี 3 

ผู้เรียนยอมรับเหตุผล ความคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
ร้อยละ 50 - 69 

ปานกลาง 2 

ผู้เรียนยอมรับเหตุผล ความคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
ต่ำกว่าร้อยละ 50 

กำลังพัฒนา 1 



เกณฑ์การให้คะแนนใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กำหนดการแปลผล 5 เท่ากับ 5 คะแนน 
 
 

 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/ แหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 
1. การสัมภาษณ์การสอบถาม 
การสังเกตพฤติกรรม 

สัมภาษณ์นักเรียนเกี่ยวกับการเลือกตั้ง การทำงานการทำกิจกรรม
ร่วมกันเป็นทีม 

2. การตรวจเอกสาร หลักฐาน 
ร่องรอยการปฏิบัติงาน  
หรือข้อมูลเชิงประจักษ ์ 

- รายงานกิจกรรมการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

1.2.4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม (5.00 คะแนน) 
ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ สังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสม 

ในแต่ละช่วงวัย สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น 
ประเด็นการพิจารณา 
1. ผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง 
2. ผู้เรียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ 
3. ผู้เรียนรู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก 
4. ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระทำส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว ชุมชนและสังคม 
เกณฑ์การพิจารณา 
1. ผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง 

คำอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ แปลผล 
ผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง ร้อยละ 85 ขึ้นไป ยอดเยี่ยม 5 
ผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง ร้อยละ 80 - 84 ดีเลิศ 4 
ผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง ร้อยละ 70 - 79 ดี 3 
ผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง ร้อยละ 50 - 69 ปานกลาง 2 
ผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง ต่ำกว่าร้อยละ 50 กำลังพัฒนา 1 

 

 

 

=
คะแนนท่ีได้จากการแปลผล

5
× 5 



2. ผู้เรียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ 
คำอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ แปลผล 

ผู้เรียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ ร้อยละ 85 ขึ้นไป ยอดเยี่ยม 5 
ผู้เรียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ ร้อยละ 80 - 84 ดีเลิศ 4 
ผู้เรียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ ร้อยละ 70 - 79 ดี 3 
ผู้เรียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ ร้อยละ 50 - 69 ปานกลาง 2 
ผู้เรียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ ต่ำกว่าร้อยละ 50 กำลังพัฒนา 1 

3. ผู้เรียนรู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก 
คำอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ แปลผล 

ผู้เรียนรู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก 
ร้อยละ 85 ขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 5 

ผู้เรียนรู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก 
ร้อยละ 80 - 84 

ดีเลิศ 4 

ผู้เรียนรู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก  
ร้อยละ 70 - 79 

ดี 3 

ผู้เรียนรู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก 
ร้อยละ 50 - 69 

ปานกลาง 2 

ผู้เรียนรู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก 
ต่ำกว่าร้อยละ 50 

กำลังพัฒนา 1 

4. ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระทำส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว ชุมชนและสังคม 
คำอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ แปลผล 

ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระทำส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดี 
ในครอบครัว ชุมชนและสังคม ร้อยละ 85 ขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 5 

ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระทำส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดี 
ในครอบครัว ชุมชนและสังคม ร้อยละ 80 - 84 

ดีเลิศ 4 

ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระทำส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดี 
ในครอบครัว ชุมชนและสังคม ร้อยละ 70 - 79 

ดี 3 

ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระทำส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดี 
ในครอบครัว ชุมชนและสังคม ร้อยละ 50 - 69 

ปานกลาง 2 

ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระทำส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยด ี
ในครอบครัว ชุมชนและสังคมต่ำกว่าร้อยละ 50 

กำลังพัฒนา 1 



ตารางสรุประดับคุณภาพ 
สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ แปลผล 
1. ผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง   
2. ผู้เรียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ   
3. ผู้เรียนรู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง  
ข่มเหง รังแก 

  

4. ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระทำส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง  
และอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว ชุมชนและสังคม 

  

สรุประดับคุณภาพ (ฐานนิยม : Mode)   

เกณฑ์การให้คะแนนใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กำหนดการแปลผล 5 เท่ากับ 5 คะแนน 
 
 

 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/ แหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 
1. การสัมภาษณ์การสอบถาม 
การสังเกตพฤติกรรม 

ผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

2. การตรวจเอกสาร หลักฐาน 
ร่องรอยการปฏิบัติงาน  
หรือข้อมูลเชิงประจักษ ์ 

- แบบบันทึกพฤติกรรมทางสังคม 
- รายงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- เอกสารหลักฐานแสดงสุขภาวะทางร่างกายอารมณ์ สังคม 
- รายงานดัชนีมวลกาย น้ำหนัก ส่วนสูง สายตา 
- รายงานกิจกรรมการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน 
- โครงงานคุณธรรมรักนวลสงวนตัว ทำความดีถวายในหลวง 

 
 
 
 
 
 
 
 

=
คะแนนท่ีได้จากการแปลผล

5
× 5 



คำอธิบาย มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ (30.00 คะแนน) 
เป็นการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจ 

อย่างชัดเจน สามารถดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  
ในทุกกลุ่มเป้าหมาย จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มี  
ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ 
รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 

2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน (5.00 คะแนน) 
สถานศึกษากำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ 

สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของ
รัฐบาลและของต้นสังกัด รวมทั้งทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม 
ประเด็นการพิจารณา 
1. สถานศึกษามีแผนและดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมี 
ความเหมาะสม 
2. พัฒนาวิชาการท่ีเน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกคน และดำเนินอย่างเป็นรูปธรรม 
เกณฑ์การพิจารณา 
1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 

คำอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ แปลผล 
มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ 
สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษา
แห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด รวมทั้งทันต่อการเปล่ียนแปลง
ของสังคม 

ยอดเยี่ยม 5 

มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน สอดคล้องกับ 
บริบทของสถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการ 
ศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ 

ดีเลิศ 4 

มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน สอดคล้องกับ 
บริบทของสถานศึกษา เป็นไปได้ในการปฏิบัติ 

ดี 3 

มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน  
เป็นไปได้ในการปฏิบัติ 

ปานกลาง 2 

มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดไม่ชัดเจน กำลังพัฒนา 1 
เกณฑ์การให้คะแนนใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กำหนดการแปลผล 5 เท่ากับ 5 คะแนน 

 
 =

คะแนนท่ีได้จากการแปลผล

5
× 5 



วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/ แหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 
1. การสัมภาษณ์การสอบถาม 
การสังเกตพฤติกรรม 

สัมภาษณ์ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู 
บุคลากร ผู้เรียน ผู้ปกครองนักเรียน เกี่ยวกับ 
- การกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจของสถานศึกษาทำอย่างไร 
เพราะเหตุใด 
- มีกระบวนการได้มาของเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจของ 
สถานศึกษาอย่างไร 
- ใครเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และมีส่วนร่วมอย่างไร 
- มีวิธีการสร้างความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้บริหาร ครู ผู้เกี่ยวข้อง
อย่างไร 
- สถานศึกษานำแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างไร 
- สถานศึกษาแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามแผนอย่างไร 

2. การตรวจเอกสาร หลักฐาน 
ร่องรอยการปฏิบัติงาน  
หรือข้อมูลเชิงประจักษ ์ 

ตรวจเอกสาร แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปี 

 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา (5.00 คะแนน) 
สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบทั ้งในส่วน 

การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การนำแผนไปปฏิบัติเพื ่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
มีการติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตรากำลัง 
ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การนำข้อมูล 
มาใช้ในการพัฒนาบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และ
ร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
ประเด็นการพิจารณา 

1. บริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 
เกณฑ์การพิจารณา 

 1. บริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 
 
 
 
 



คำอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ แปลผล 
มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจน มีประสิทธิภาพ  
ส่งผลต่อคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือ 
ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนางาน 
อย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างได้ 

ยอดเยี่ยม 5 

มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจน มีประสิทธิภาพ  
ส่งผลต่อคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยความร่วมมือ 
ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

ดีเลิศ 4 

มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจนส่งผลต่อคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ดี 3 

มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพ 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ปานกลาง 2 

มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาแต่ไม่ส่งผลต่อ 
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

กำลังพัฒนา 1 

เกณฑ์การให้คะแนนใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กำหนดการแปลผล 5 เท่ากับ 5 คะแนน 
 
 

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/ แหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 
1. การสัมภาษณ์การสอบถาม 
การสังเกตพฤติกรรม 

คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้เรียน  
ผู้ปกครองนักเรียน เกี่ยวกับการดำเนินงานพฒันาวิชาการ 
ท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนฯ 

2. การตรวจเอกสาร หลักฐาน 
ร่องรอยการปฏิบัติงาน  
หรือข้อมูลเชิงประจักษ ์ 

ตรวจเอกสาร แผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา แผนอัตรากำลัง 
เอกสารงานแนะแนว เอกสารการนิเทศ 

 

 

 

=
คะแนนท่ีได้จากการแปลผล

5
× 5 



 2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  
และทุกกลุ่มเป้าหมาย (5.00 คะแนน) 

สถานศึกษาบริหารจัดการเกี ่ยวกับงานวิชาการ ทั ้งด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรม 
เสริมหลักสูตรกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เร ียนรอบด้าน เชื ่อมโยงวิถีชีวิตจริง และ
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย หมายรวมถึงการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มที่เรียนแบบควบรวม  
หรือกลุ่มท่ีเรียนร่วมด้วย 
ประเด็นการพิจารณา 
1. พัฒนาวิชาการท่ีเน้นผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรของสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
เกณฑ์การพิจารณา 
1. พัฒนาวิชาการท่ีเน้นผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรของสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

คำอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ แปลผล 
ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรของ
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย เช่ือมโยงกับชีวิตจริง และเป็นแบบอย่างได้ 

ยอดเยี่ยม 5 

ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร 
ของสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย เช่ือมโยงกับชีวิตจริง 

ดีเลิศ 4 

ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร 
ของสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดี 3 

ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร 
ของสถานศึกษา 

ปานกลาง 2 

ไม่มีการดำเนินงานพฒันาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
ตามหลักสูตรของสถานศึกษา 

กำลังพัฒนา 1 

เกณฑ์การให้คะแนนใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กำหนดการแปลผล 5 เท่ากับ 5 คะแนน 
 
 

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/ แหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 
1. การสัมภาษณ์การสอบถาม 
การสังเกตพฤติกรรม 

คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้เรียน  
ผู้ปกครองนักเรียน เกี่ยวกับการดำเนินงานพฒันาวิชาการ 
ท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนฯ 

=
คะแนนท่ีได้จากการแปลผล

5
× 5 



2. การตรวจเอกสาร หลักฐาน 
ร่องรอยการปฏิบัติงาน  
หรือข้อมูลเชิงประจักษ ์ 

ตรวจเอกสาร แผนพัฒนาวิชาการหลักสูตรสถานศึกษาฯ  
ข้อมูลการกำกับนิเทศ ติดตาม และประเมินผลของสถานศึกษา 
ด้านวิชาการ 

 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ (5.00 คะแนน) 
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้มีชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณา 
 1. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
เกณฑ์การพิจารณา 
1. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

คำอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ แปลผล 
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพตรงตาม 
ความต้องการของครู มีความรู้ ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานตำแหน่ง 
และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนางาน 

ยอดเยี่ยม 5 

พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพตรงตาม 
ความต้องการของครู มีความรู้ ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานตำแหน่ง 

ดีเลิศ 4 

พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพตรงตาม 
ความต้องการของครู 

ดี 3 

พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ปานกลาง 2 
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถตามหน้าท่ีท่ีได้รับครบทุกคน กำลังพัฒนา 1 

เกณฑ์การให้คะแนนใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กำหนดการแปลผล 5 เท่ากับ 5 คะแนน 
 
 

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/ แหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 
1. การสัมภาษณ์การสอบถาม 
การสังเกตพฤติกรรม 

คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้เรียน  
ผู้ปกครองนักเรียน เกี่ยวกับการดำเนินงานพฒันาวิชาการ 
ท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนฯ 

2. การตรวจเอกสาร หลักฐาน 
ร่องรอยการปฏิบัติงาน  

ตรวจเอกสาร แผนพัฒนาวิชาการหลักสูตรสถานศึกษาฯ  

=
คะแนนท่ีได้จากการแปลผล

5
× 5 



หรือข้อมูลเชิงประจักษ ์ ข้อมูลการกำกับนิเทศ ติดตาม และประเมินผลของสถานศึกษา 
ด้านวิชาการ 

 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
(5.00 คะแนน) 

สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั ้งภายในและภายนอกห้องเร ียน และ
สภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย 
ประเด็นการพิจารณา 
 1. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
เกณฑ์การพิจารณา 
 1. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

คำอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ แปลผล 
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ กระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ท่ัวถึงทุกกลุ่มเป้าหมายและมีความปลอดภัย 

ยอดเยี่ยม 5 

จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
อย่างมีคุณภาพ และมีความปลอดภัย 

ดีเลิศ 4 

จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
อย่างมีคุณภาพ กระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ท่ัวถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดี 3 

จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
อย่างมีคุณภาพ 

ปานกลาง 2 

จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีไม่ดีและไม่กระตุ้นให้ผู้เรียน 
ใฝ่เรียนรู้ 

กำลังพัฒนา 1 

เกณฑ์การให้คะแนนใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กำหนดการแปลผล 5 เท่ากับ 5 คะแนน 
 

 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/ แหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 
1. การสัมภาษณ์การสอบถาม 
การสังเกตพฤติกรรม 

คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้เรียน  
ผู้ปกครองนักเรียน เกี่ยวกับ 
- ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อม อาคารสถานท่ี แหล่งเรียนรู้ 
- รายงานโครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีและแหล่งเรียนรู้ 

=
คะแนนท่ีได้จากการแปลผล

5
× 5 



2. การตรวจเอกสาร หลักฐาน 
ร่องรอยการปฏิบัติงาน  
หรือข้อมูลเชิงประจักษ ์ 

ตรวจเอกสาร แผนการจัดสภาพแวดล้อมตรวจสภาพแวดล้อม อาคาร
สถานท่ี แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน 

 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
(5.00 คะแนน) 

สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่อใช้  
ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
ประเด็นการพิจารณา 
1. การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม  

   กับสภาพของสถานศึกษา 
เกณฑ์การพิจารณา 
1. การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับ
สภาพของสถานศึกษา 

คำอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ แปลผล 
มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย นำไป
ประยุกต์ใช้ได้ และดำเนินการอย่างเป็นระบบ 

ยอดเยี่ยม 5 

มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย นำไป
ประยุกต์ใช้ได้ 

ดีเลิศ 4 

มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย 

ดี 3 

มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

ปานกลาง 2 

มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ กำลังพัฒนา 1 
เกณฑ์การให้คะแนนใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กำหนดการแปลผล 5 เท่ากับ 5 คะแนน 

 

 

 
 
 

=
คะแนนท่ีได้จากการแปลผล

5
× 5 



วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/ แหล่งข้อมูล 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 

1. การสัมภาษณ์การสอบถาม 
การสังเกตพฤติกรรม 

คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้เรียน  
ผู้ปกครองนักเรียน เกี่ยวกับ 
- การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์อย่างไร 
- การนำสารสนเทศไปใช้อย่างไร 
- รายงานโครงการพัฒนาสารสนเทศโรงเรียนฯ 

2. การตรวจเอกสาร หลักฐาน 
ร่องรอยการปฏิบัติงาน  
หรือข้อมูลเชิงประจักษ ์ 

ตรวจเอกสาร แผนบริหารจัดการสารสนเทศสารสนเทศของโรงเรียน 
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ วารสารโรงเรียนเว็บไซต์โรงเรียน 

คำอธิบาย มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (30.00 คะแนน) 
เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษา สร้างโอกาส

ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  
และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำผลที่ได้มาให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนา  
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
 ชีวิตได้ (10.00 คะแนน) 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปจัด
กิจกรรมได้จริง มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะสำหรับผู้ท่ีมีความจำเป็นและต้องการความช่วยเหลือ
พิเศษ ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะ แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ นำเสนอผลงานและ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
ประเด็นการพิจารณา 
1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาเน้นให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ ใช้ในชีวิตได้ มีแผนการ
จัดการเรียนรู้ที ่สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริง มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะสำหรับผู้ที ่มี  
ความจำเป็นและต้องการความช่วยเหลือพิเศษ มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และมีการเผยแพร่ 
 
 
 
 



เกณฑ์การพิจารณา 
1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาเน้นให้ผู้เรียนได้ 
เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มีแผนการ
จัดการเรียนร ู ้ที ่สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริง มีร ูปแบบการจัดการเรียนรู ้เฉพาะสำหรับ  
ผู้ท่ีมีความจำเป็นและต้องการความช่วยเหลือพิเศษ มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และมีการเผยแพร่ 

คำอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ แปลผล 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษาเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถ 
นำไปจัดกิจกรรมได้จริง มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะสำหรับผู้ท่ีมี 
ความจำเป็นและต้องการความช่วยเหลือพิเศษ มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้
และมีการเผยแพร่ 

ยอดเยี่ยม 5 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษาเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถ 
นำไปจัดกิจกรรมได้จริง มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะสำหรับผู้ท่ีมี 
ความจำเป็นและต้องการความช่วยเหลือพิเศษ 

ดีเลิศ 4 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตสถานศึกษา
เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถนำไปจัดกิจกรรม 
ได้จริง 

ดี 3 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตสถานศึกษา
เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถ 
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ปานกลาง 2 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตสถานศึกษา
เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 

กำลังพัฒนา 1 

เกณฑ์การให้คะแนนใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กำหนดการแปลผล 5 เท่ากับ 5 คะแนน 
 
 
 
 
 
 

=
คะแนนท่ีได้จากการแปลผล

5
× 5 



วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/ แหล่งข้อมูล 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 
1. การสัมภาษณ์การ
สอบถาม การสังเกต
พฤติกรรม 

สัมภาษณ์นักเรียนและครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน เช่น 
- นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่อย่างไร 
- นักเรียนได้ร่วมกำหนดเกณฑ์การประเมินผลงาน/ช้ินงานต่าง ๆ หรือ 
- ร่วมประเมินผลการเรียนหรือไม่อย่างไรนักเรียนมีโอกาสได้ไปเรียนรู้ 
จากชุมชนในเรื่องใดและจากแหล่งเรียนรู้ใดบ้าง 
- นักเรียนชอบเรียนวิชาอะไรเพราะเหตุใด 

2. การตรวจเอกสาร 
หลักฐาน ร่องรอย 
การปฏิบัติงาน  
หรือข้อมูลเชิงประจักษ ์ 

ตรวจเอกสาร -หลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกผลหลังสอน 
เอกสารหลักฐานการวัดและประเมินผลเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
- สมุดการบ้านท่ีแสดงให้เห็นการให้ข้อมูลย้อนกลับช้ินงานหรือ 
ผลงานของผู้เรียน/แฟ้มสะสมงานส่ือการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้ ฯลฯ 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ (5.00 คะแนน) 
มีการใช้สื ่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู ้ รวมทั ้งภูมิปัญญาท้องถิ ่นมาใช้  

ในการจัดการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากส่ือท่ีหลากหลาย 
ประเด็นการพิจารณา 
1. มีการใช้สื ่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัด  
การเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากส่ือท่ีหลากหลาย 
เกณฑ์การพิจารณา 
1. มีการใช้สื ่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัด  
การเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากส่ือท่ีหลากหลาย 

คำอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ แปลผล 
มีการใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ 
ด้วยตนเองจากส่ือท่ีหลากหลาย 

ยอดเยี่ยม 5 

มีการใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ 
ด้วยตนเอง 

ดีเลิศ 4 

มีการใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

ดี 3 

มีการใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ ปานกลาง 2 



มีการใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีไม่เอื้ออำนวยต่อการ
เรียนรู ้

กำลังพัฒนา 1 

เกณฑ์การให้คะแนนใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กำหนดการแปลผล 5 เท่ากับ 5 คะแนน 
 
 
 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/ แหล่งข้อมูล 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 

1. การสัมภาษณ์การสอบถาม 
การสังเกตพฤติกรรม 

สัมภาษณ์นักเรียนและครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน เช่น นักเรียน 
มีโอกาสได้ไปเรียนรู้จากชุมชนในเรื่องใดและจากแหล่งเรียนรู้ใดบ้าง 
นักเรียนชอบเรียนวิชาอะไรเพราะเหตุใด 

2. การตรวจเอกสารหลักฐาน 
ร่องรอยการปฏิบัติงาน  
หรือข้อมูลเชิงประจักษ ์ 

ตรวจเอกสาร - หลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกผล 
หลังสอน เอกสารบันทึกการใช้ส่ือ เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา ผลงานของผู้เรียน/แฟ้มสะสมงานส่ือการเรียน 
การสอนและแหล่งเรียนรู้ ฯลฯ 

3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก (5.00 คะแนน) 
ครูผู ้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดนเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู  

ครูรักเด็กและเด็กรักเด็ก เด็กรักท่ีจะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
ประเด็นการพิจารณา 
1. ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ โดนเน้นการมีปฏิสัมพันธ์ เชิงบวก ให้เด็ก 
รักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักท่ีจะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
เกณฑ์การพิจารณา 
1. ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ โดนเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็ก  
รักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักท่ีจะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 

คำอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ แปลผล 
ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียนอย่างเป็นระบบ โดนเน้นการมีปฏิสัมพันธ์
เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักท่ีจะเรียนรู้ สามารถ
เรียนรู้ร่วมกนัอย่างมีความสุข 

ยอดเยี่ยม 5 

ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียนอย่างเป็นระบบ โดนเน้นการมีปฏิสัมพันธ์
เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักท่ีจะเรียนรู้ 

ดีเลิศ 4 

=
คะแนนท่ีได้จากการแปลผล

5
× 5 



ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียนอย่างเป็นระบบ โดนเน้นการมีปฏิสัมพันธ์
เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก 

ดี 3 

ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียนอย่างเป็นระบบ โดนเน้นการมีปฏิสัมพันธ์
เชิงบวก 

ปานกลาง 2 

ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียนโดยไม่เอื้ออำนวยให้นักเรียนเรียนรู ้
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

กำลังพัฒนา 1 

เกณฑ์การให้คะแนนใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กำหนดการแปลผล 5 เท่ากับ 5 คะแนน 
 
 
 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/ แหล่งข้อมูล 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 

1. การสัมภาษณ์การสอบถาม 
การสังเกตพฤติกรรม 

สัมภาษณ์นักเรียนและครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน เช่น นักเรียน 
ชอบเรียนวิชาอะไรเพราะเหตุใด 

2. การตรวจเอกสารหลักฐาน 
ร่องรอยการปฏิบัติงาน  
หรือข้อมูลเชิงประจักษ ์ 

ตรวจเอกสาร - หลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกผล 
หลังสอน ผลงานของผู้เรียน/แฟ้มสะสมงานส่ือการเรียนการสอนและ
แหล่งเรียนรู้ ฯลฯ 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน (5.00 คะแนน) 
มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีขั ้นตอนโดยใช้

เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อนำไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
ประเด็นการพิจารณา 
1. มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือ
และวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับ  
แก่ผู้เรียนเพื่อนำไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
เกณฑ์การพิจารณา 
1. มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือ
และวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับ  
แก่ผู้เรียนเพื่อนำไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
 
 

=
คะแนนท่ีได้จากการแปลผล

5
× 5 



คำอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ แปลผล 
มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับ
เป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อนำไปใช้
พัฒนาการเรียนรู ้

ยอดเยี่ยม 5 

มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับ 
เป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 4 

มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผล 

ดี 3 

มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ปานกลาง 2 
มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้ท่ีไม่เป็นระบบ กำลังพัฒนา 1 

เกณฑ์การให้คะแนนใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กำหนดการแปลผล 5 เท่ากับ 5 คะแนน 
 
 
 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/ แหล่งข้อมูล 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 

1. การสัมภาษณ์การสอบถาม 
การสังเกตพฤติกรรม 

สัมภาษณ์นักเรียนและครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  

2. การตรวจเอกสารหลักฐาน 
ร่องรอยการปฏิบัติงาน  
หรือข้อมูลเชิงประจักษ ์ 

ตรวจเอกสาร - หลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกผล 
หลังสอน ผลงานของผู้เรียน/แฟ้มสะสมงานส่ือการเรียนการสอนและ
แหล่งเรียนรู้ ฯลฯ 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
(5.00 คะแนน) 

ครูและผู ้มีส่วนเกี ่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี ่ยนความรู้และประสบการณ์รวมทั ้งให้ข้อมูล
ป้อนกลับเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
ประเด็นการพิจารณา 
1. มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ ครูและผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

=
คะแนนท่ีได้จากการแปลผล

5
× 5 



เกณฑ์การพิจารณา 
1. มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ ครูและผู้เกี ่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง  
การจัดการเรียนรู้ 

คำอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ แปลผล 
มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนา 
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูและผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปล่ียน 
เรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม 5 

มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนา 
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูล 
ย้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 4 

มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนา 
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ข้อมูล 

ดี 3 

มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนา 
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ปานกลาง 2 

ไม่มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนา 
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

กำลังพัฒนา 1 

เกณฑ์การให้คะแนนใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กำหนดการแปลผล 5 เท่ากับ 5 คะแนน 
 
 
 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/ แหล่งข้อมูล 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 

1. การสัมภาษณ์การสอบถาม 
การสังเกตพฤติกรรม 

สัมภาษณ์ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  

2. การตรวจเอกสารหลักฐาน 
ร่องรอยการปฏิบัติงาน  
หรือข้อมูลเชิงประจักษ ์ 

ตรวจเอกสาร  
- หลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกผลหลังสอน 
- บันทึกการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
( กิจกรรม PLC ) 

 
 
 

=
คะแนนท่ีได้จากการแปลผล

5
× 5 



เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและประเด็นพิจารณา 
ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
- ระดับคุณภาพ ใช้การแปลผลหาค่าเฉล่ียเลขคณิต โดยท่ี 

การแปรผล =
ผลรวมค่าการแปรผลประเด็นที่ 1.1.1 ถึง 1.1.6

6
 

 
การแปรผลเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

4.50 – 5.00 ยอดเยี่ยม 
3.50 – 4.49 ดีเลิศ 
2.50 – 3.49 ดี 
1.50 – 2.49 ปานกลาง 
0.00 – 1.49 กำลังพัฒนา 

- คะแนนใช้การหาค่าเฉล่ียการแปลผลแบบถ่วงน้ำหนัก ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย

=
คะแนนข้อ 1.1.1(3) + คะแนนข้อ 1.1.2(4) + คะแนนข้อ 1.1.3(2) + คะแนนข้อ 1.1.4(3) + คะแนนข้อ 1.1.5(4) + คะแนนข้อ 1.1.6(4)

20
 

 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
- ระดับคุณภาพ ใช้การแปลผลหาค่าเฉล่ียเลขคณิต โดยท่ี 

การแปรผล =
ผลรวมค่าการแปรผลประเด็นที่ 1.2.1 ถึง 1.2.4

4
 

 
การแปรผลเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

4.50 – 5.00 ยอดเยี่ยม 
3.50 – 4.49 ดีเลิศ 
2.50 – 3.49 ดี 
1.50 – 2.49 ปานกลาง 
0.00 – 1.49 กำลังพัฒนา 

- คะแนนใช้การหาค่าเฉล่ียการแปลผลแบบถ่วงน้ำหนัก ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย =
คะแนนข้อ 1.2.1(5) + คะแนนข้อ 1.2.2(5) + คะแนนข้อ 1.2.3(5) + คะแนนข้อ 1.2.4(5)

20
 



สรุปการประเมินมาตรฐานคุณภาพผู้เรียน 

- ระดับคุณภาพ ใช้การแปลผลหาค่าเฉล่ียเลขคณิต โดยท่ี 
 

การแปรผล =
ผลรวมค่าการแปรผลด้านที่ 1.1 และ 1.2

2
 

 
การแปรผลเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

4.50 – 5.00 ยอดเยี่ยม 
3.50 – 4.49 ดีเลิศ 
2.50 – 3.49 ดี 
1.50 – 2.49 ปานกลาง 
0.00 – 1.49 กำลังพัฒนา 

- คะแนนใช้การผลรวมคะแนนทุกประเด็น 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

- ระดับคุณภาพ ใช้การแปลผลหาค่าเฉล่ียเลขคณิต โดยท่ี 
 

การแปรผล =
ผลรวมค่าการแปรผลประเด็นที่ 2.1 ถึง 2.6

6
 

 
การแปรผลเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

4.50 – 5.00 ยอดเยี่ยม 
3.50 – 4.49 ดีเลิศ 
2.50 – 3.49 ดี 
1.50 – 2.49 ปานกลาง 
0.00 – 1.49 กำลังพัฒนา 

- คะแนนใช้การหาค่าเฉล่ียการแปลผลแบบถ่วงน้ำหนัก ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย
คะแนนข้อ 2.1(5) + คะแนนข้อ 2.2(5) + คะแนนข้อ 2.3(5) + คะแนนข้อ 2.4(5) + คะแนนข้อ 2.5(5) + คะแนนข้อ 2.6(5)

30
 

 



มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ 

- ระดับคุณภาพ ใช้การแปลผลหาค่าเฉล่ียเลขคณิต โดยท่ี 
 

การแปรผล =
ผลรวมค่าการแปรผลประเด็นที่ 3.1 ถึง 3.5

5
 

 
การแปรผลเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

4.50 – 5.00 ยอดเยี่ยม 
3.50 – 4.49 ดีเลิศ 
2.50 – 3.49 ดี 
1.50 – 2.49 ปานกลาง 
0.00 – 1.49 กำลังพัฒนา 

- คะแนนใช้การหาค่าเฉล่ียการแปลผลแบบถ่วงน้ำหนัก ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย
คะแนนข้อ 3.1(5) + คะแนนข้อ 3.2(5) + คะแนนข้อ 3.3(5) + คะแนนข้อ 3.4(5) + คะแนนข้อ 3.5(5)

30
 

การสรุปภาพรวมของสถานศึกษา 

- ระดับคุณภาพ ใช้การแปลผลหาค่าเฉล่ียเลขคณิต โดยท่ี 
 

การแปรผล =
ผลรวมค่าการแปรผลมาตรฐานที่ 1 ถึง 3

3
 

 
การแปรผลเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

4.50 – 5.00 ยอดเยี่ยม 
3.50 – 4.49 ดีเลิศ 
2.50 – 3.49 ดี 
1.50 – 2.49 ปานกลาง 
0.00 – 1.49 กำลังพัฒนา 

- คะแนนใช้การหาค่าเฉล่ียการแปลผลแบบถ่วงน้ำหนัก ดังนี้ 

คะแนนรวม = คะแนนมาตรฐานที่ 1 + คะแนนรวมมาตรฐานที่ 2 + คะแนนรวมมาตรฐานที่ 3 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



 
 
 

คำสั่ง โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม  
ท่ี 054/2565 

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา 
 เพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

ประจำปีการศึกษา 256๕ 
….................................................................... 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 
ได้กำหนดความมุ ่งหมายและหลักการสำคัญในการจัดการศึกษา ให้มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา 
และจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 กำหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบ
ประกันคุณภาพภายนอก มาตรา 48 กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร  
จัดการศึกษาท่ีต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง   

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อ 1 เรื ่องการบังคับบัญชาข้าราชการและบุคลากรใน
สถานศึกษา แต่งต้ังบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนปฏิบัติหน้าท่ี ดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการอำนวยการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย 
  นายสนอง  หนูนิล   ประธานกรรมการ 

นางนุสรา         ฟองจางวาง  รองประธานกรรมการ 
  นางหทัยทิพย์    สุ่มมาตย์  กรรมการ 
  นายนิคม          คำภาพ   กรรมการ 
  นางวันเพญ็       จิตรเจริญ  กรรมการ 
  พระอธิการภาษา   สิริธมฺโม   กรรมการ 
  นายสายันต์        ทองเนื้ออ่อน  กรรมการ 
  นายวันชนะ        อนิโต   กรรมการ 
  นายวสุพล  คำเหล็ก   กรรมการ 
  นายสุเทพ  เกิดช่ืน   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  นายชุน  พรหมมาอินทร์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  นายนันทพงศ์ เพ็ชรบึงพร้าว  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  นายคำมูล          ยศสุวรรณ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  นายเฉลิม           สายโสภา  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  พ.ต.ท. ศิลา  การะหัน   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  นายอินทรีย์          ด้วงคำ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  นายอรรถพงษ ์ อินต๊ะวงศ์  กรรมการและเลขานุการ    



มีหน้าที่   
1. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนพัฒนา ดำเนินงาน

เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
2. เสนอแนวทางในการวางระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศท่ีเกี่ยวข้องกับมาตรฐานในการประกัน

คุณภาพภายใน   
3. กำกับติดตาม และให้ความเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินการประกันคุณภาพภายใน 
4. สนับสนุนให้มีการพัฒนาคุณภาพ การตรวจ ติดตามคุณภาพและประเมินตนเองโดยถือว่าการ

ประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 

2. คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประกอบด้วย 
 นายอรรถพงษ ์ อินต๊ะวงศ์  ประธานกรรมการ 

 นายวสุพล  คำเหล็ก   รองประธานกรรมการ 
 นางสุกัญญา  แดงชาวนา  กรรมการ 
 นายธีระพงศ์ นวลศรี   กรรมการ 
 นางหทัยทิพย์ สุ่มมาตย์  กรรมการ 
 นางอารียา   สุวรรณพักตร์  กรรมการ 
 นายธวัช  สอนใจมั่น  กรรมการ 
 ว่าท่ี ร.อ.นิพล ธาราช   กรรมการ 
 นายปริญ  อินทโชติ  กรรมการ 
 นายกฤษณพงศ์ นาทิพย์   กรรมการ 
 นางสาวนันทนา อินแก้ว   กรรมการ 
 นางสาวบุศย์สราลี บุตรอามาตย์  กรรมการ 
 นายใจฉกรรจ์ กุณวงศ์   กรรมการ 

      นายญาณาธิป  วงศ์สุภา   กรรมการและเลขานุการ  
มีหน้าที่  

1. จัดทำแนวทาง และวิธีการประกันคุณภาพภายในด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การติดตาม
และการประเมินคุณภาพการศึกษา 

2. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน เพื่อใช้กำกับ ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพและภายใต้กรอบนโยบายและหลักการ 

3. ดำเนินการให้มีการให้มีการจัดทำมาตรฐาน ตัวบ่งช้ีคุณภาพ ในการพัฒนาคุณภาพตามพันธกิจ
ของโรงเรียนให้ครบถ้วนตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานและการประกันคุณภาพภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  

4. ดำเนินการให้มีการจัดทำคู่มือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
5. พิจารณา ทบทวน ตรวจสอบ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาเพื่อเสนอต่อ

คณะกรรมการอำนวยการ 
6. ดำเนินการให้มีการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด

เป็นประจำทุกปี (ภายใน 120 วัน นับจากวันส้ินปีการศึกษา) 



7. ดำเนินการให้มีการเผยแพร่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้หน่วยงานท้ังภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 

8. กำหนดมาตรฐาน การพัฒนาคุณภาพ การตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา
เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ 
 

3. คณะกรรมการติดตาม ทบทวนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย 
      นายอรรถพงษ์ อินต๊ะวงศ์  ประธานกรรมการ 
  นายวสุพล  คำเหล็ก   รองประธานกรรมการ 

นายธีระพงศ์ นวลศรี   กรรมการ 
 นางสุกัญญา  แดงชาวนา  กรรมการ 
 นางอารียา  สุวรรณพักตร์  กรรมการ 
 นายธวัช   สอนใจมั่น  กรรมการ 
 ว่าท่ี ร.อ.นิพล ธาราช   กรรมการ 
 นางฉัตราภรณ์ มิตรละม่อม  กรรมการ 
 นายสมบุญ  ชะนะแสน  กรรมการ 
 นางสาวพันทิพย ์ กอกอง   กรรมการ 
 นายสมศักดิ์  คุ้มครอง   กรรมการ 
  นางสาวนันทนา อินแก้ว   กรรมการ 
  นางสาววรีย์  อินทนา   กรรมการ 
      นายญาณาธิป  วงศ์สุภา   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
1. กำหนดตัวบ่งช้ีในการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ และงาน

กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งช้ีของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

2. วางแผนการดำเนินงานด้านการประกนัคุณภาพการศึกษาของกลุ่มงาน และกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
3. ติดตามทบทวนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกลุ่มงานและกลุ่มสาระการ

เรียนรู ้
4. เตรียมเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ รวมถึงการเตรียมบุคลากร เพื่อรอรับการติดตามและประเมิน

คุณภาพท้ังภายในและภายนอก 
5. จัดทำแนวประเมินของกลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือกิจกรรมท่ีดำเนินงานตามแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษา ส่งเสริม ควบคุมและประเมินคุณภาพการศึกษาของกลุ่มงานและกลุ่มสาระ
การเรียนรู้เมื่อส้ินภาคเรียนของปีการศึกษา 

6. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ วิธีการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของกลุ่มงาน
และกลุ่มสาระการเรียนรู้เมื่อส้ินภาคเรียนของปีการศึกษา 

7. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมายเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 
 
 



4. คณะกรรมการรวบรวมสารสนเทศระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประกอบด้วย 
นายอรรถพงษ ์ อินต๊ะวงศ์  ประธานกรรมการ 
นายวสุพล  คำเหล็ก   รองประธานกรรมการ 
นางสุกัญญา  แดงชาวนา  กรรมการ 
นายธีระพงศ์ นวลศรี   กรรมการ 
 นายธวัช  สอนใจมั่น  กรรมการ 
 นางอารียา  สุวรรณพักตร์  กรรมการ  
 ว่าท่ี ร.อ.นิพล ธาราช   กรรมการ 
 นายกฤษณพงศ์ นาทิพย์   กรรมการ 
 นางสาวนันทนา อินแก้ว   กรรมการ 
 นางสาวบุศย์สราลี บุตรอามาตย์  กรรมการ 
 นายปริญ  อินทโชติ  กรรมการ 
 นายใจฉกรรจ์ กุณวงศ์   กรรมการ 
 นายญาณาธิป  วงศ์สุภา   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่   
1. ดำเนินการให้มีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศให้ครบถ้วนตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน

และภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
2. รายงานและสรุปผลการดำเนินงานตามมาตรฐาน เพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเองของ

สถานศึกษา 
3. พิจารณา ทบทวน ตรวจสอบ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพื่อให้มีข้อมูลรายงาน

ผลย้อนกลับในการนำไปใช้เพื่อการพัฒนางานต่อไป 
ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังตามคำส่ัง ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถและ 

เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 

ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  ส่ัง  ณ  วันท่ี  17  พฤษภาคม พ.ศ. 256๕ 
 
 
 
                   (นายอรรถพงษ์ อินต๊ะวงศ์) 
                                          ผู้อำนวยการโรงเรียนนครบางยางพทิยาคม 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ (สพฐ.)  

ประกอบด้วย 3 ด้าน  

 
ผู้รับผิดชอบ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
     1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิด
คำนวณ 
     2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
     3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
     4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร 
     5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
     6. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

นางสุกัญญา แดงชาวนา (หวัหน้ามาตรฐาน) 
นายหทัยทิพย์ สุ่มมาตย์ 
นางฉัตราภรณ์ มิตรละม่อม 
นายกฤษณพงศ์ นาทิพย์ 
นางสาวนันทนา อินแก้ว 
นางสาวบุศย์สราลี บุตรอามาตย์ 
นายปริญ  อินทโชติ 
นางสาวทัศนีย์ แถวอุทุม 
นายใจฉกรรจ์ กุณวงศ ์
นางสาวไพเราะ พุทธสอน 
 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
     1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
     2. ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
     3. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
     4. สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

ว่าที่ ร.อ.นิพล ธาราช (หวัหน้ามาตรฐาน) 
นายธีระพงศ์ นวลศรี 
นายสมศักด์ิ คุ้มครอง 
นางสาวพันทิพย์ กอกอง 
นางหทัยทิพย์ สุ่มมาตย์ 
นางอารียา สุวรรณพักตร์ 
นางพรพิจิก ปลอดอ่อน 
นายกฤษณพงศ์ นาทิพย์ 
นายญาณาธิป วงศ์สุภา 
นางสาววิจิตรา เอมทอง 
นายอนุสรณ์ สุขบัว 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.1 มีเป้าหมายและวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนด
ชัดเจน 

นายอรรถพงษ์ อินต๊ะวงศ์ (หัวหน้ามาตรฐาน) 
นายวสุพล คำเหล็ก 
นายธวัช สอนใจมั่น  
นางสุกัญญา แดงชาวนา 
นายธีระพงศ์ นวลศรี 
นางอารียา สุวรรณพักตร์ 
ว่าท่ี ร.อ. นิพล ธาราช 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา นายอรรถพงษ์ อินต๊ะวงศ์ (หัวหน้ามาตรฐาน) 
นายวสุพล คำเหล็ก  
นายธวัช สอนใจมั่น  
นางสุกัญญา แดงชาวนา 
นายธีระพงศ์ นวลศรี 
นางอารียา สุวรรณพักตร์ 
ว่าท่ี ร.อ. นิพล ธาราช 
 



2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

นางสาวบุศย์สราลี บุตรอามาตย ์
(หัวหน้ามาตรฐาน) 
นางสุกัญญา แดงชาวนา 
นายญาณาธิป วงศ์สุภา 
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ (ทุกกลุ่มสาระฯ) 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ นายธีระพงศ์ นวลศรี (หัวหน้ามาตรฐาน) 
นางอารียา สุวรรณพักตร์ 
นางสุกัญญา แดงชาวนา 
นางสาวนันทนา อินแก้ว 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม 
ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

นายสมบุญ ชะนะแสน (หัวหนา้มาตรฐาน) 
นายสมศักด์ิ คุ้มครอง 
นางหทัยทิพย์ สุ่มมาตย์ 
นายสถาพร ภูพันดุง 
นางพรพิจิก ปลอดอ่อน 
นายโกศล น้อยอินทร์วงศ์ 
นายถาวร แสนสุข 
นายวิเชียร ต่ายธานี 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการเรียนรู ้

นายปริญ อินทโชติ (หวัหน้ามาตรฐาน) 
นางสาวนันทนา อินแก้ว 
นายสถาพร ภูพันดุง 
นางฉัตราภรณ์ มิตรละม่อม 
นางสาวบุศย์สราลี บุตรอามาตย์ 
นางสาวไพเราะ พุทธสอน 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียน 
เป็นสำคัญ 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

นายใจฉกรรจ์ กุณวงศ์ (หัวหน้ามาตรฐาน) 
นางสาวบุศย์สราลี บุตรอามาตย์ 
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ (ทุกกลุ่มสาระฯ) 

3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อ 
การเรียนรู ้

นายใจฉกรรจ์ กุณวงศ์ (หัวหน้ามาตรฐาน) 
นางหทัยทิพย์ สุ่มมาตย์ 
นางสาวทัศนีย์ แถวอุทุม  
นางสาวศิรธิรางค์ สังสหชาติ 
นายญาณาธิป วงศ์สุภา 
นายปริญ อินทโชติ 

3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก นายใจฉกรรจ์ กุณวงศ์ (หัวหน้ามาตรฐาน) 
นางสุกัญญา แดงชาวนา 
นายญาณาธิป วงศ์สุภา 
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ (ทุกกลุ่มสาระฯ) 

3.4 การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

นางสาวนันทนา อินแก้ว (หัวหน้ามาตรฐาน) 
นางสุกัญญา แดงชาวนา 
นายญาณาธิป วงศ์สุภา 
นางสาวบุศย์สราลี บุตรอามาตย์ 
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ (ทุกกลุ่มสาระฯ) 
 



3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

นางสาวบุศย์สราลี บุตรอามาตย์ 
(หัวหน้ามาตรฐาน) 
นางสุกัญญา แดงขาวนา 
นางสาววรีย์ อินทนา 
นางอารียา สุวรรณพักตร์ 
นางหทัยทิพย์ สุ่มมาตย์ 
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ (ทุกกลุ่มสาระฯ) 
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