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คำนำ 

 มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ปการศึกษา ๒๕๖๒ จัดทำขึ้นเพื่อใชเปนแนวทาง
ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหมีความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐาน
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยยึดกรอบมาตรฐาน เกณฑการพิจารณา 
และเกณฑการประเมินระดับคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ จำนวน 
๓ มาตรฐาน ดังนี้ มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผูเรียน มี ๒ ดาน ไดแก ดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
จำนวน ๖ ขอ และดานคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน จำนวน ๔ ขอ มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหาร
และการจัดการ จำนวน ๖ ขอ และมาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ 
จำนวน ๕ ขอ 

 โรงเรียนไดนำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาไปใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการ การจัดทำ
แผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา การจัดทำแผนการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนให
ไดคุณภาพตามมาตรฐานนที่กำหนด และเปนแนวทางในการจัดทำเครื่องมือประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา 
การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 โรงเรียนหวังเปนอยางยิ่งวา ครูและบุคลากรในโรงเรียนจะไดศึกษาใหเขาใจมาตรฐานการศึกษา 
ของโรงเรียน เกณฑการพิจารณา และเกณฑการประเมินระดับคุณภาพ เพื่อใชประกอบการปฏิบัติภาระงาน 
ใหมีความถูกตองสมบูรณครบถวนตามมาตรฐาน ตลอดจนไดทำการประเมินตนเองเพื่อใหสามารถประกัน
คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนตอผูเกี ่ยวของ และสาธารณชนได อีกทั้งสมารถรายงานการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตอหนวยงานตนสังกัด รองรับการประเมินภายนอก และใชเปนแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนใหมีคุณภาพย่ิงขึ้นในปการศึกษาถัดไป 
 
 
 
 
         
        (นายนิสิต เนินเพ่ิมพิสุทธ์ิ) 
       ผูอำนวยการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สารบัญ 
 
 

 หนา 
คำนำ ก 
สารบัญ ข 

- ทิศทางของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ๑ 
- ประกาศโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม เรื่อง การใชมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๕ 

- เปาหมายความสำเร็จตามมาตรฐานของโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม  
ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

๘ 

- มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๐ 
- เกณฑการพิจารณาระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๔๒ 

ภาคผนวก ๔๕ 
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ทิศทางของสถานศึกษา 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงศึกษาธิการ 

 

วิสัยทัศน  

ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีความรูคูคุณธรรมอยางมีคุณภาพ ทั่วถึงและเสมอภาค เปนกำลังคนที่มี
ทักษะและศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ ที่สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ 
การเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 

พันธกิจ  

1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทเทียบเทาระดับสากล 
2. เสริมสรางโอกาสในการเขาถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอยางทั่วถึงและเทาเทียม 
3. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
4. ผลิต พัฒนาและสรางเสริมศักยภาพกำลังคน  
5. พัฒนาสิ่งประดิษฐ งานวิจัย และนวัตกรรม 

เปาประสงคหลัก 

1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น  
2. คนไทยไดรับโอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ  
3. มีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนและการกระจาย   
    อำนาจสูภูมิภาค  
4. คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต  
5. กำลังคนไดรับการผลิตและพัฒนาทักษะใหมีสมรรถนะตรงตามความตองการของพ้ืนที่และประเทศ  
6. คนไทยมีองคความรู สามารถสรางสรรคสิ่งประดิษฐ พัฒนางานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม         
    เพ่ือเสริมสรางศักยภาพการแขงขันของประเทศ  

ยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของชาติ  
ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัย และนวัตกรรม ทีส่อดคลองกับ 
                    ความตองการของการพัฒนาประเทศ  
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนา และเสริมสรางศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต   
ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาสทางการศึกษาตอเน่ืองตลอดชีวิตอยางทั่วถึงและเทาเทียม   
ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศึกษา เพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ  
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ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน (สพฐ.) 

ยุทธศาสตรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (สพฐ.) 

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคณุภาพผูเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตรที่ 2 การเพ่ิมโอกาสใหผูเรียนเขาถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาคณุภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

กลยุทธ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคณุภาพผูเรียนในระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

1. เสริมสรางความเขมแข็งใหกับการพัฒนาผูเรียนอยางมีคุณภาพ 

2. สรางการมสีวนรวมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การเพิ่มโอกาสใหผูเรียนเขาถึงบริการการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

1. เพ่ิมโอกาสการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 

2. ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1. ลดภาระงานอ่ืนที่นอกเหนือจากงานที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2. สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาองคความรูครแูละบุคลากรทางการศกึษา โดยเฉพาะดานการจัดการเรียนรู  

    การวัดและประเมินผล และทักษะในการสื่อสารของครู ใหมสีมรรถนะดานการสอนอยางมปีระสิทธิภาพ 

3. สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาใหมีความสามารถทกุดานอยางมีประสิทธิภาพ 

    และเกิดประสิทธิผล 

4. เสริมสรางระบบแรงจูงใจใหครู และบุคลากรทางการศึกษามีขวัญกำลังใจในการทำงาน เกิดผล 

      การปฏิบัติงานเชิงประจักษ 

5. สงเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมจีติวิญญาณของความเปนครู การเปนครู 

    มืออาชีพ และยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

6. สงเสริม สนับสนุนใหองคกร องคคณะบุคคล และผูมสีวนไดสวนเสีย วางแผน สรรหา ยาย โอนคร ู

    และบุคลากรทางการศึกษา ใหสอดคลองกับความตองการจำเปนของโรงเรียนและชุมชน 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

1. กระจายอำนาจและความรับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษา 

2. สงเสริมเครอืขายและการมีสวนรวมในการบริหารจัดการ 

3. สงเสริมการนำผลการวิจัยไปใชเพ่ือพัฒนานโยบายและเปนฐานในการพัฒนาการจัดการศึกษาของ  

    เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

4. สงเสริมสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และองคคณะบุคคลใหมีความรบัผิดชอบตอผล 

    การดำเนินงาน 

5. สงเสริมการบริหารจัดการศึกษาในพ้ืนทีพิ่เศษและระดับตำบล 
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กลยุทธสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ 

วิสัยทัศน 

 เปนองคกรจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใหมีคุณภาพสูมาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานความเปนไทย 

พันธกิจ 

 1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

 ๒. พัฒนาศักยภาพผูเรียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันโดยพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีความรู 

ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ ๒๑ 

 ๓. สงเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนมืออาชีพ 

 ๔. สรางโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื ่อมล้ำ ใหผู เรียนทุกคนไดรับบริการทางการศึกษา 

อยางทั่วถึงและเทาเทียม 

 ๕. สงเสริมการจัดการศึกษาเพื ่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที ่เปนมิตรกับสิ ่งแวดลอม ยึดหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง และเปาหมายโลกเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน (SDGs) 

 ๖. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

เปาหมาย 

 ๑. ผูเรียน เปนบุคคลแหงการเรียนรู คิดริเริ่มสรางสรรคนวัตกรรม มีความรู มีทักษะและคุณลักษณะ

ของผูเรียนในศตวรรษที่ ๒๑ มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเองและปรับตัวตอการ

เปนพลเมืองและพลโลกที่ดี 

 ๒. ผูเรียนที่มีความตองการจำเปนพิเศษ กลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมผูที่อยูหางไกล

ทุรกันดารไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง เทาเทียม และมีคุณภาพ พรอมกาวสูสากล ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 ๓. ครู เปนผูเรียนรู มีจิตวิญญาณความเปนครู มีความแมนยำทางวิชาการและมีทักษะในการจัดการ

เรียนรูที่หลากหลายตอบสนองผูเรียนเปนรายบุคคล เปนผูสรางสรรคนวัตกรรม และทักษะในการใชเทคโนโลยี 

  ๔. ผู บริหารสถานศึกษา มีความเปนเลิศสวนบุคคล คิดเชิงกลยุทธและนวัตกรรม มีภาวะผู นำ 

ทางวิชาการ มีสำนึกความรับผิดชอบ ( Accountability ) และการบริหารแบบรวมมือ 

 ๕. สถานศึกษา มีความเปนอิสระในการบริหารงานและการจัดการเรียนรู รวมมือกับชุมชน ภาคเอกชน 

และผู เกี ่ยวของในการจัดการศึกษาระดับพื ้นที ่ จัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนเพื ่อการเรียนรู ในทุกมิติ 

เปนโรงเรียนนวัตกรรม 

 ๖. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เปนสำนักงานแหงนวัตกรรมยุคใหม ใช

ขอมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ กำกับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลอยาง

เปนระบบ 
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 ๗. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำงาน โดยกระจายอำนาจการบริหารงาน

และการจัดการศึกษาใหสถานศึกษา บริหารเชิงบูรณาการ มีระบบขอมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ กำกับ 

ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลอยางเปนระบบ ใชวิจัยและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพ 

กลยุทธและนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ 

 นโยบายที่ ๑ จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 นโยบายที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผูเรียน 
 นโยบายที่ ๓ พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 นโยบายที่ ๔ สรางโอกาสในการเขาถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน  
                           และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
 นโยบายที่ ๕ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

วิสัยทัศนโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม สงเสรมิวิชาการ ประสานสัมพันธชุมชน พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

นอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

พันธกิจ 

๑.จัดกิจกรรม การเรียนรูใหมคีุณภาพตามเกณฑมาตรฐานการศึกษา 
๒.พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมทีพึ่งประสงค 
๓.พัฒนาแหลงเรียนรู สิ่งแวดลอมในโรงเรียนและชุมชน 
๔.ชวยอนุรักษวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 

ปรัชญาโรงเรยีน  

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

คำขวัญ  

ประพฤติดี กีฬาเย่ียม เปยมความรู สูความเจริญ 

อัตลักษณ 

ย้ิม ไหว ทักทาย 
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ประกาศโรงเรยีนนครบางยางพิทยาคม 

เรื่อง  มาตรฐานการศึกษาขัน้พืน้ฐานและเปาหมายความสำเร็จ  

                ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปการศึกษา 256๒ 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

     ดวยกระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2561 ไดกำหนดระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาอันสงผลให

การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานกำกับดูแล และหนวยงาน

ภายนอกที่สะทอนสภาพการดำเนินงานที่แทจริงและเกิดประสิทธิภาพ และประกาศใหใชมาตรฐานการศึกษา

ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื ้นฐานศูนยการศึกษาพิเศษ เมื ่อวันที่ 

 6 สิงหาคม 2561 เพื่อเปนหลักในการเทียบเคียงสำหรับสถานศึกษาในการพัฒนา สงเสริม สนับสนุน กำกับ

ดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจากประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เรื่อง แนวปฏิบัติการดำเนินงานประกันคุณภาพระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 

2561 กําหนดใหสถานศึกษาแตละแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  

                  โดยกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา

ขั้นพื้นฐานที่กระทรวงประกาศใช และใหสถานศึกษากำหนดเปาหมายความสำเร็จตามมาตรฐานของสถานศกึษา

ตามบริบท โดยสามารถเพิ่มเติมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา นอกเหนือจากที่กระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศใชได โดยใหสถานศึกษาและผูเกี่ยวของ ดำเนินการและรับผิดชอบรวมกันน้ัน  

                 เพื่อใหการดำเนินการตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเปนไปตามที่โรงเรียน 

นครบางยางพิทยาคมกำหนด จึงประกาศใหใชมาตรฐานการศึกษาขั ้นพื ้นฐานและเปาหมายความสำเร็จ 

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปการศึกษา 256๒ ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร

สถานศึกษา การมีสวนรวมของผูเกี ่ยวของทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผูปกครองและประชาชนในชุมชน 

ใหเหมาะสมและสอดคลองกันเพื่อนำไปสูการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพ

ภายในและเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกตอไป ดังรายละเอียดแนบทายประกาศน้ี  

                                  ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน มถิุนายน พ.ศ. 256๒ 

                                                                       

       

     (นายนิสิต  เนินเพ่ิมพิสุทธ์ิ)                  (นายชูชีพ  แก้วคุ้ม)   

     ผู้อำนวยการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม           ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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เรื่อง  การกำหนดคา่เป้าหมายการพฒันาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

มาตรฐาน ประเด็นทีพ่ิจารณา 
น้ำหนัก 

คะแนน รวม 

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพผู้เรยีน  ๔๐.๐๐ 

 ๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน ๒๐.๐๐ 

๑. มีความสามารถในการอาน การเขียน  
การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 

๓.๐๐  

๒. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแกปญหา 

๔.๐๐ 

 

๓. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ๒.๐๐ 

๔. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

๓.๐๐ 

๕. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

๔.๐๐ 

๖. มีความรู ทกัษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีตองาน
อาชีพ 

๔.๐๐ 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน ๒๐.๐๐ 

๑. การมีคุณลกัษณะและคานิยมที่ดีตาม 
ที่สถานศึกษากำหนด 

๕.๐๐  

๒. ความภาคภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย ๕.๐๐ 

๓. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตาง
และหลากหลาย 

๕.๐๐ 

๔. สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม ๕.๐๐ 

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการ
บริหารและการจัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๓๐.๐๐ 

๒.1 มีเปาหมายและวิสัยทัศนและพันธกิจ 
ที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

๕.๐๐  

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

๕.๐๐ 

๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพ
ผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุมเปาหมาย 

๕.๐๐ 

๒.๔ พัฒนาครแูละบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญ
ทางวิชาชีพ 

๕.๐๐ 
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๒.๕ จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคม 

ที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
๕.๐๐ 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู 

๕.๐๐ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนทีเ่นน
ผูเรียนเปนสำคัญ 

 ๓๐.๐๐ 

๓.๑ จัดการเรยีนรูผานกระบวนการคิด 
และปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกตใช 
ในชีวิตได 

๑๐.๐๐ 
 

๓.๒ ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลง
เรียนรูที่เอ้ือตอการเรียนรู 

๕.๐๐ 

๓.๓ มีการบรหิารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ๕.๐๐ 

๓.๔ การตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปน
ระบบ และนำผลมาพัฒนาผูเรียน 

๕.๐๐ 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูล
สะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู 

๕.๐๐ 

รวม ๑๐๐.๐๐ 
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เป้าหมายความสำเร็จการพฒันาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ป�การศึกษา ๒๕๖๒ 

มาตรฐาน ประเด็นทีพ่ิจารณา เป้าหมาย แปลผล 

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพผู้เรยีน ๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 

๑. มีความสามารถในการอาน การเขียน  

การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 

๒. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยาง 

มีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

และแกปญหา 

๓. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 

๔. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 

๕. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตร

สถานศึกษา 

๖. มีความรู ทกัษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีตองาน

อาชีพ 

๔ ดีเลิศ 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 

๑. การมีคุณลกัษณะและคานิยมที่ดีตาม 
ที่สถานศึกษากำหนด 
๒. ความภาคภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย 
๓. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตาง
และหลากหลาย 
๔. สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 

๔ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการ

บริหารและการจัดการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒.1 มีเปาหมายและวิสัยทัศนและพันธกิจ 
ที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

๕ ดีเย่ียม 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

๔ ดีเลิศ 

๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพ
ผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุมเปาหมาย 

๔ ดีเลิศ 

๒.๔ พัฒนาครแูละบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญ

ทางวิชาชีพ 
๕ ดีเย่ียม 

๒.๕ จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคม 

ที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
๔ ดีเลิศ 



9 
 

 

 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน

การบริหารจัดการและการเรยีนรู 
๔ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการ

จัดการเรียนการสอนทีเ่นน

ผูเรียนเปนสำคัญ 

๓.๑ จัดการเรยีนรูผานกระบวนการคิด 

และปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกตใช 

ในชีวิตได 

๔ ดีเลิศ 

๓.๒ ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลง

เรียนรูที่เอ้ือตอการเรียนรู 
๔ ดีเลิศ 

๓.๓ มีการบรหิารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ๔ ดีเลิศ 

๓.๔ การตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปน

ระบบ และนำผลมาพัฒนาผูเรียน 
๔ ดีเลิศ 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอน

กลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 
๔ ดีเลิศ 
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มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีจำนวน ๓ มาตรฐาน ๒๑ ขอ ไดแก  

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผูเรียน  
๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน  
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน  

มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ  

รายละเอียดแตละมาตรฐาน มีดังนี้  

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูเรียน  
๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน  

๑.๑.๑ มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ  
๑.๑.๒ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น และแกปญหา  
๑.๑.๓ มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม  
๑.๑.๔ มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
๑.๑.๕ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
๑.๑.๖ มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ  

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน  
๑.๒.๑ การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  
๑.๒.๒ ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย  
๑.๒.๓ การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย  
๑.๒.๔ สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม  

มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
๒.๑ มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน  
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและ

ทุกกลุมเปาหมาย  
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  
๒.๕ จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ  
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ  
๓.๑ จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตได  
๓.๒ ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการเรียนรู  
๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  
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๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนำผลมาพัฒนาผูเรียน  
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง 
การจัดการเรียนรู  

คำอธิบาย มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูเรยีน (๔๐.๐๐ คะแนน)  
ผลการเรียนรูที่เปนคุณภาพของผูเรียนทั้งดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ประกอบดวยความสามารถ 

ในดานการอาน การเขียน การสื่อสาร การคิดคำนวณ การคิดประเภทตาง ๆ การสรางนวัตกรรม การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร การมีความรู ทักษะพื้นฐานและ 
เจตคติที ่ดีตอวิชาชีพ และดานคุณลักษณะอันพึงประสงค ที ่เปนคานิยมที ่ดีตามที ่สถานศึกษากำหนด  
ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย รวมทั้ง
สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม  

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน (๒๐.๐๐ คะแนน)  
๑.๑.๑ มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ (๓.๐๐ คะแนน) 
ผูเรียนมีทักษะในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณตามเกณฑที่สถานศึกษา

กำหนดในแตละระดับช้ัน  

ประเด็นการพิจารณา  
๑. ผูเรียนมีความสามารถในการอาน เขียนไดเหมาะสมตามเกณฑของแตละระดับช้ัน  
๒. ผูเรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยไดเหมาะสมตามเกณฑของแตละระดับช้ัน  
๓. ผูเรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษไดเหมาะสมตามเกณฑของแตละระดับช้ัน  
๔. ผูเรียนมีความสามารถในการคิดคำนวณตามเกณฑของแตละระดับช้ัน 

เกณฑการพิจารณา 
๑. ผูเรียนมีความสามารถในการอาน เขียนไดเหมาะสมตามเกณฑของแตละระดับช้ัน 

คำอธบิายระดับคุณภาพ ระดับคณุภาพ แปลผล 
ผูเรียนมีความสามารถในการอาน เขียนไดเหมาะสม 
ตามเกณฑของแตละระดับช้ัน รอยละ ๘๕ ขึน้ไป 

ยอดเย่ียม ๕ 

ผูเรียนมีความสามารถในการอาน เขียนไดเหมาะสม 
ตามเกณฑของแตละระดับช้ัน รอยละ ๘๐ - ๘๔ 

ดีเลิศ ๔ 

ผูเรียนมีความสามารถในการอาน เขียนไดเหมาะสม 
ตามเกณฑของแตละระดับช้ัน รอยละ ๗๐ - ๗๙ 

ดี ๓ 

ผูเรียนมีความสามารถในการอาน เขียนไดเหมาะสม 
ตามเกณฑของแตละระดับช้ัน รอยละ ๕๐ - ๖๙ 

ปานกลาง ๒ 

ผูเรียนมีความสามารถในการอาน เขียนไดเหมาะสม 
ตามเกณฑของแตละระดับช้ัน ต่ำกวารอยละ ๕๐ 

กำลังพัฒนา ๑ 

 
 
 
 
 



12 
 

๒. ผูเรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยไดเหมาะสมตามเกณฑของแตละระดับช้ัน  
คำอธบิายระดับคุณภาพ ระดับคณุภาพ แปลผล 

ผูเรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยไดเหมาะสม 
ตามเกณฑของแตละระดับช้ัน รอยละ ๘๕ ขึน้ไป 

ยอดเย่ียม ๕ 

ผูเรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยไดเหมาะสม 
ตามเกณฑของแตละระดับช้ัน รอยละ ๘๐ - ๘๔ 

ดีเลิศ ๔ 

ผูเรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยไดเหมาะสม 
ตามเกณฑของแตละระดับช้ัน รอยละ ๗๐ - ๗๙ 

ดี ๓ 

ผูเรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยไดเหมาะสม 
ตามเกณฑของแตละระดับช้ัน รอยละ ๕๐ - ๖๙ 

ปานกลาง ๒ 

ผูเรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยไดเหมาะสม 
ตามเกณฑของแตละระดับช้ัน ต่ำกวารอยละ ๕๐ 

กำลังพัฒนา ๑ 

๓. ผูเรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษไดเหมาะสมตามเกณฑของแตละระดับช้ัน 
คำอธบิายระดับคุณภาพ ระดับคณุภาพ แปลผล 

ผูเรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษไดเหมาะสม
ตามเกณฑของแตละระดับช้ัน รอยละ ๘๕ ขึน้ไป 

ยอดเย่ียม ๕ 

ผูเรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษไดเหมาะสม
ตามเกณฑของแตละระดับช้ัน รอยละ ๘๐ - ๘๔ 

ดีเลิศ ๔ 

ผูเรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษไดเหมาะสม
ตามเกณฑของแตละระดับช้ัน รอยละ ๗๐ - ๗๙ 

ดี ๓ 

ผูเรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษไดเหมาะสม
ตามเกณฑของแตละระดับช้ัน รอยละ ๕๐ - ๖๙ 

ปานกลาง ๒ 

ผูเรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษไดเหมาะสม
ตามเกณฑของแตละระดับช้ัน ต่ำกวารอยละ ๕๐ 

กำลังพัฒนา ๑ 

๔. ผูเรียนมีความสามารถในการคิดคำนวณตามเกณฑของแตละระดับช้ัน  
คำอธบิายระดับคุณภาพ ระดับคณุภาพ แปลผล 

ผูเรียนมีความสามารถในการคิดคำนวณตามเกณฑ 
ของแตละระดับช้ัน รอยละ ๘๕ ขึ้นไป 

ยอดเย่ียม ๕ 

ผูเรียนมีความสามารถในการคิดคำนวณตามเกณฑ 
ของแตละระดับช้ัน รอยละ ๘๐ - ๘๔ 

ดีเลิศ ๔ 

ผูเรียนมีความสามารถในการคิดคำนวณตามเกณฑ 
ของแตละระดับช้ัน รอยละ ๗๐ - ๗๙ 

ดี ๓ 

ผูเรียนมีความสามารถในการคิดคำนวณตามเกณฑ 
ของแตละระดับช้ัน รอยละ ๕๐ - ๖๙ 

ปานกลาง ๒ 

ผูเรียนมีความสามารถในการคิดคำนวณตามเกณฑ 
ของแตละระดับช้ัน ต่ำกวารอยละ ๕๐ 

กำลังพัฒนา ๑ 
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ตารางสรุประดับคุณภาพ 
๑. ความสามารถในการอาน เขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณตามเกณฑของแตละระดับช้ัน 

ประเด็นพิจารณา ระดับคณุภาพ แปลผล 
๑. ผูเรียนมีความสามารถในการอาน เขียนไดเหมาะสมตาม
เกณฑของแตละระดับช้ัน 

  

๒. ผูเรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยไดเหมาะสม
ตามเกณฑของแตละระดับช้ัน 

  

๓. ผูเรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได
เหมาะสมตามเกณฑของแตละระดับช้ัน 

  

๔. ผูเรียนมีความสามารถในการคิดคำนวณตามเกณฑ 
ของแตละระดับช้ัน 

  

สรุประดับคุณภาพ (ฐานนิยม : Mode)   

เกณฑการใหคะแนนใชบัญญติัไตรยางศเทียบ กำหนดการแปลผล ๕ เทากับ ๓ คะแนน 
 
 

 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล/ แหลงขอมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล แหลงขอมูล 
๑. การสัมภาษณการสอบถาม 
การสังเกตพฤติกรรม 

ผูเรียน คร ูผูปกครอง และผูที่เกี่ยวของ 

๒. การตรวจเอกสาร หลักฐาน 
รองรอยการปฏิบัติงาน  
หรือขอมูลเชิงประจักษ 

ตรวจสอบเอกสารที่สะทอนผลสมัฤทธ์ิของผูเรียนจากขอมูล 
และหลักฐานเชิงประจักษ เชน 
- แบบสรุปผลการอาน การเขียน 
- บันทึกการอาน 
- แบบสรุปรายงานการประเมินความสามารถในการอาน 
คิดวิเคราะหและเขียน 
- เอกสารการวัดและประเมินผลผูเรียนทุกระดับช้ัน 
- ช้ินงาน ผลงานนักเรียน 
- รายงานโครงการสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนสามารถอานออกเขียนได 
- สังเกตพฤติกรรมการเรียนของผูเรียน 
ตรวจสอบเอกสาร เชน 
- แบบสรุปผลการคิดคำนวณของนักเรียน 
- เอกสารการวัดและประเมินผลผูเรียนทุกระดับช้ัน 
- แบบสรุปรายงานการประเมินความสามารถดานการคิดวิเคราะห 
คำนวณ 
- สมุดแบบฝกหัด/ช้ินงาน/ผลงานนักเรียน 
- สังเกตพฤติกรรมการเรียนของผูเรียน 

=
คะแนนที่ไดจากการแปลผล

๕
× ๓ 
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๑.๑.๒ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คดิอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเหน็และแกปญหา (๔.๐๐ คะแนน) 
ผูเรียนมีความสามารถในการคิดจำแนกแยกแยะ ใครครวญไตรตรอง พิจารณาอยางรอบคอบ

โดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอธิบายแลกเปลี ่ยนความคิดเห็น และแกปญหาอยาง 
มีเหตุผล 

ประเด็นการพิจารณา 
๑. ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะหคิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแกปญหา และนำไปประยุกตใชในสถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 
เกณฑการพิจารณา 
๑. ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะหคิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแกปญหา และนำไปประยุกตใชในสถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 

คำอธบิายระดับคุณภาพ ระดับคณุภาพ แปลผล 
ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะหคิดวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา และนำไปประยุกตใช 
ในสถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม รอยละ ๘๕ ขึ้นไป 

ยอดเย่ียม ๕ 

ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะหคิดวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา และนำไปประยุกตใช 
ในสถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม รอยละ ๘๐ - ๘๔ 

ดีเลิศ ๔ 

ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะหคิดวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา และนำไปประยุกตใช 
ในสถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม รอยละ ๗๐ - ๗๙ 

ดี ๓ 

ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะหคิดวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา และนำไปประยุกตใช 
ในสถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม รอยละ ๕๐ - ๖๙ 

ปานกลาง ๒ 

ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะหคิดวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา และนำไปประยุกตใช 
ในสถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม ต่ำกวารอยละ ๕๐ 

กำลังพัฒนา ๑ 

เกณฑการใหคะแนนใชบัญญติัไตรยางศเทียบ กำหนดการแปลผล ๕ เทากับ ๔ คะแนน 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

=
คะแนนที่ไดจากการแปลผล

๕
× ๔ 
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วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล/ แหลงขอมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล แหลงขอมูล 
๑. การสัมภาษณการสอบถาม 
การสังเกตพฤติกรรม 

ผูเรียน คร ูผูปกครอง และผูที่เกี่ยวของ 

๒. การตรวจเอกสาร หลักฐาน 
รองรอยการปฏิบัติงาน  
หรือขอมูลเชิงประจักษ 

ตรวจสอบเอกสารที่สะทอนผลสมัฤทธ์ิของผูเรียนจากขอมูลและ
หลักฐานเชิงประจักษ เชน 
- แบบสรุปรายงานการประเมินความสามารถในการอานคิดวิเคราะห
และเขียน 
- บันทึกการทำงาน/ช้ินงาน/ผลงานนักเรียน 
- การนำเสนองาน/โครงงาน/IS 
- รองรอยกิจกรรม โครงการ รายงานโครงการเปดบานวิชาการ 
โครงการคุณธรรม และ IS 
- รายงานโครงการพัฒนาผูเรียนกิจกรรมลดเวลาเรียนฯ 
- รายงานโครงการสงเสริมการจัดหลักสูตรทกัษะอาชีพฯ 
- รายงานโครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
- รายงานโครงการพัฒนานักเรียนหองเรียนพิเศษ 
- สังเกตพฤติกรรมการเรียน การทำงานรวมกัน 

๑.๑.๓ มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม (๒.๐๐ คะแนน) 
ผูเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรูไดทั้งดวยตนเองและการทำงานเปนทีมเช่ือมโยง 

องคความรู และประสบการณมาใชในการสรางสรรคสิ ่งใหม ๆ อาจเปนแนวความคิดโครงการ 
โครงงาน ช้ินงาน ผลผลิต 

ประเด็นการพจิารณา 

๑. ผูเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรูไดทั้งดวยตนเองและการทำงานเปนทีม เชื่อมโยง 
องคความรู และประสบการณมาใชในการสรางสรรคสิ่งใหมๆ ไดอยางเหมาะสม 

เกณฑการพิจารณา 

๑. ผูเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรูไดทั้งดวยตนเองและการทำงานเปนทีม เชื่อมโยง 
องคความรู และประสบการณมาใชในการสรางสรรคสิ่งใหมๆ ไดอยางเหมาะสม 
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คำอธบิายระดับคุณภาพ ระดับคณุภาพ แปลผล 
ผูเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรูไดทั้งดวยตนเองและการทำงาน
เปนทีม เช่ือมโยงองคความรู และประสบการณมาใชในการสรางสรรคสิ่งใหมๆ  
ไดอยางเหมาะสม รอยละ ๘๕ ขึ้นไป 

ยอดเย่ียม ๕ 

ผูเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรูไดทั้งดวยตนเองและการทำงาน
เปนทีม เช่ือมโยงองคความรู และประสบการณมาใชในการสรางสรรคสิ่งใหมๆ  
ไดอยางเหมาะสม รอยละ ๘๐ - ๘๔ 

ดีเลิศ ๔ 

ผูเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรูไดทั้งดวยตนเองและการทำงาน
เปนทีม เช่ือมโยงองคความรู และประสบการณมาใชในการสรางสรรคสิ่งใหมๆ  
ไดอยางเหมาะสม รอยละ ๗๐ - ๗๙ 

ดี ๓ 

ผูเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรูไดทั้งดวยตนเองและการทำงาน
เปนทีม เช่ือมโยงองคความรู และประสบการณมาใชในการสรางสรรคสิ่งใหมๆ  
ไดอยางเหมาะสม รอยละ ๕๐ - ๖๙ 

ปานกลาง ๒ 

ผูเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรูไดทั้งดวยตนเองและการทำงาน
เปนทีม เช่ือมโยงองคความรู และประสบการณมาใชในการสรางสรรคสิ่งใหมๆ  
ไดอยางเหมาะสม ต่ำกวารอยละ ๕๐ 

กำลังพัฒนา ๑ 

เกณฑการใหคะแนนใชบัญญติัไตรยางศเทียบ กำหนดการแปลผล ๕ เทากับ ๒ คะแนน 
 
 

 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล/ แหลงขอมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล แหลงขอมูล 
๑. การสัมภาษณการสอบถาม 
การสังเกตพฤติกรรม 

ผูเรียน คร ูผูปกครอง และผูที่เกี่ยวของ 

๒. การตรวจเอกสาร หลักฐาน 
รองรอยการปฏิบัติงาน  
หรือขอมูลเชิงประจักษ 

ตรวจสอบเอกสารที่สะทอนผลสมัฤทธ์ิของผูเรียนจากขอมูลและ
หลักฐานเชิงประจักษ เชน 
- แบบสรุปรายงานการประเมินความสามารถในการอานคิดวิเคราะห
และเขียน 
- บันทึกการทำงาน/ช้ินงาน/ผลงานนักเรียน 
- การนำเสนองาน/โครงงาน/IS 
- รองรอยกิจกรรม โครงการ รายงานโครงการเปดบานวิชาการ 
โครงการคุณธรรม และ IS 
- รายงานโครงการพัฒนาผูเรียนกิจกรรมลดเวลาเรียนฯ 
- รายงานโครงการสงเสริมการจัดหลักสูตรทกัษะอาชีพฯ 
- รายงานโครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
- รายงานโครงการพัฒนานักเรียนหองเรียนพิเศษ 
- สังเกตพฤติกรรมการเรียน การทำงานรวมกัน 

=
คะแนนที่ไดจากการแปลผล

๕
× ๒ 
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๑.๑.๔ มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (๓.๐๐ คะแนน) 
ผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการพัฒนาตนเอง 

และสังคมในดานการเรียนรู การสื่อสาร การทำงาน อยางสรางสรรค และมีคุณธรรม 

ประเด็นการพิจารณา 

๑. ผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดอยางเหมาะสม ปลอดภัย
และมีประสิทธิภาพ 

เกณฑการพิจารณา 

๑. ผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดอยางเหมาะสม ปลอดภัย
และมีประสิทธิภาพ 

คำอธบิายระดับคุณภาพ ระดับคณุภาพ แปลผล 
ผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดอยาง
เหมาะสม ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ รอยละ ๘๕ ขึ้นไป 

ยอดเย่ียม ๕ 

ผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดอยาง
เหมาะสม ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ รอยละ ๘๐ - ๘๔ 

ดีเลิศ ๔ 

ผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดอยาง
เหมาะสม ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ รอยละ ๗๐ - ๗๙ 

ดี ๓ 

ผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดอยาง
เหมาะสม ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ รอยละ ๕๐ - ๖๙ 

ปานกลาง ๒ 

ผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดอยาง
เหมาะสม ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ต่ำกวารอยละ ๕๐ 

กำลังพัฒนา ๑ 

เกณฑการใหคะแนนใชบัญญติัไตรยางศเทียบ กำหนดการแปลผล ๕ เทากับ ๓ คะแนน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=
คะแนนที่ไดจากการแปลผล

๕
× ๓ 
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วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล/ แหลงขอมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล แหลงขอมูล 
๑. การสัมภาษณการสอบถาม การสังเกต
พฤติกรรม 

ผูเรียน คร ูผูปกครอง และผูที่เกี่ยวของ 

๒. การตรวจเอกสาร หลักฐาน  
รองรอยการปฏิบัติงาน หรือขอมูลเชิงประจักษ 

ตรวจสอบเอกสารที่สะทอนผลสมัฤทธ์ิของผูเรียน
จากขอมูลและหลักฐานเชิงประจักษ เชน 
- บันทึกการทำงาน/ช้ินงาน/ผลงานนักเรียน 
- โครงงาน 
- การนำเสนองาน/โครงงาน/IS 
- สังเกตพฤติกรรมของผูเรียน เชน ความสามารถใน
การใชคอมพิวเตอรการใชอินเทอรเน็ต 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- รายงานโครงการพัฒนานักเรียนหองเรียนพิเศษ 

๑.๑.๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา (๔.๐๐ คะแนน) 

ผูเรียนบรรลุและมีความกาวหนาในการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิม 
ในดานความรู ความเขาใจ ทักษะ กระบวนการตาง ๆ รวมทั้งมีความกาวหนาในผลการทดสอบ
ระดับชาติ หรือผลการทดสอบอ่ืน ๆ 

ประเด็นการพิจารณา 
๑. ผูเรียนมีความกาวหนาจากพ้ืนฐานเดิมในแตละปในดานความรูความเขาใจและทักษะตาง ๆ 
ตามหลักสูตรสถานศึกษาอยางเปนรูปธรรม และตอเน่ือง 

เกณฑการพิจารณา 
๑. ผูเรียนมีความกาวหนาจากพ้ืนฐานเดิมในแตละปในดานความรูความเขาใจและทักษะตาง ๆ 
ตามหลักสูตรสถานศึกษาอยางเปนรูปธรรม และตอเน่ือง 
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คำอธบิายระดับคุณภาพ ระดับคณุภาพ แปลผล 
ผูเรียนมีความกาวหนาจากพ้ืนฐานเดิมในแตละปในดานความรูความเขาใจ 
และทักษะตาง ๆ ตามหลักสตูรสถานศึกษาอยางเปนรูปธรรม และตอเน่ือง 
รอยละ ๘๕ ขึน้ไป 

ยอดเย่ียม ๕ 

ผูเรียนมีความกาวหนาจากพ้ืนฐานเดิมในแตละปในดานความรูความเขาใจ 
และทักษะตาง ๆ ตามหลักสตูรสถานศึกษาอยางเปนรูปธรรม และตอเน่ือง 
รอยละ ๘๐ - ๘๔ 

ดีเลิศ ๔ 

ผูเรียนมีความกาวหนาจากพ้ืนฐานเดิมในแตละปในดานความรูความเขาใจ 
และทักษะตาง ๆ ตามหลักสตูรสถานศึกษาอยางเปนรูปธรรม และตอเน่ือง 
รอยละ ๗๐ - ๗๙ 

ดี ๓ 

ผูเรียนมีความกาวหนาจากพ้ืนฐานเดิมในแตละปในดานความรูความเขาใจ 
และทักษะตาง ๆ ตามหลักสตูรสถานศึกษาอยางเปนรูปธรรม และตอเน่ือง 
รอยละ ๕๐ - ๖๙ 

ปานกลาง ๒ 

ผูเรียนมีความกาวหนาจากพ้ืนฐานเดิมในแตละปในดานความรูความเขาใจ 
และทักษะตาง ๆ ตามหลักสตูรสถานศึกษาอยางเปนรูปธรรม และตอเน่ือง 
ต่ำกวารอยละ ๕๐ 

กำลังพัฒนา ๑ 

เกณฑการใหคะแนนใชบัญญติัไตรยางศเทียบ กำหนดการแปลผล ๕ เทากับ ๔ คะแนน 
 
 

 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล/ แหลงขอมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล แหลงขอมูล 
๑. การสัมภาษณการสอบถาม 
การสังเกตพฤติกรรม 

ผูเรียน คร ูผูปกครอง และผูที่เกี่ยวของ 

๒. การตรวจเอกสาร หลักฐาน 
รองรอยการปฏิบัติงาน  
หรือขอมูลเชิงประจักษ 

ตรวจสอบเอกสารที่สะทอนผลสมัฤทธ์ิของผูเรียนจากขอมูลและ
หลักฐานเชิงประจักษ เชน 
- แบบสรุปรายงานการประเมินความสามารถในการอาน คดิวิเคราะห
และเขียน 
- เอกสารการวัดและประเมินผลผูเรียนทุกระดับช้ัน 
- ช้ินงาน ผลงานนักเรียน 
- รายงานผลการพัฒนาผูเรียนแตละรายวิชา 
- สังเกตพฤติกรรมการเรียนของผูเรียน 
- รายงานโครงการพัฒนานักเรียนหองเรียนพิเศษ 

 
 
 
 

=
คะแนนที่ไดจากการแปลผล

๕
× ๔ 
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๑.๑.๖ มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ (๔.๐๐ คะแนน) 
ผูเรียนมีความรู ทักษะพื้นฐานในการจัดการ เจตคติที่ดีพรอมที่จะศึกษาตอในระดับช้ัน 

ที่สูงขึ้น การทำงานหรืองานอาชีพ 

ประเด็นการพิจารณา 

๑. ผูเรียนมีความรู ทักษะ และเจตคติทีดี พรอมที่จะศึกษาตอในระดับช้ันที่สูงขึ้น 
๒. ผูเรียนมีความรู ทักษะในการทำงาน ประกอบอาชีพเหมาะสมกับชวงวัย 

เกณฑการพิจารณา 

๑. ผูเรียนมีความรู ทักษะ และเจตคติทีดี พรอมที่จะศึกษาตอในระดับช้ันที่สูงขึ้น 
คำอธบิายระดับคุณภาพ ระดับคณุภาพ แปลผล 

ผูเรียนมีความรู ทักษะ และเจตคติทีดี พรอมที่จะศึกษาตอในระดับช้ันที่สูงขึ้น
รอยละ ๘๕ ขึน้ไป 

ยอดเย่ียม ๕ 

ผูเรียนมีความรู ทักษะ และเจตคติทีดี พรอมที่จะศึกษาตอในระดับช้ันที่สูงขึ้น
รอยละ ๘๐ - ๘๔ 

ดีเลิศ ๔ 

ผูเรียนมีความรู ทักษะ และเจตคติทีดี พรอมที่จะศึกษาตอในระดับช้ันที่สูงขึ้น
รอยละ ๗๐ - ๗๙ 

ดี ๓ 

ผูเรียนมีความรู ทักษะ และเจตคติทีดี พรอมที่จะศึกษาตอในระดับช้ันที่สูงขึ้น
รอยละ ๕๐ - ๖๙ 

ปานกลาง ๒ 

ผูเรียนมีความรู ทักษะ และเจตคติทีดี พรอมที่จะศึกษาตอในระดับช้ันที่สูงขึ้น
ต่ำกวารอยละ ๕๐ 

กำลังพัฒนา ๑ 

๒. ผูเรียนมีความรูทักษะในการทำงานประกอบอาชีพเหมาะสมกับชวงวัย 
คำอธบิายระดับคุณภาพ ระดับคณุภาพ แปลผล 

ผูเรียนมีความรูทักษะในการทำงานประกอบอาชีพเหมาะสมกับชวงวัย 
รอยละ ๘๕ ขึน้ไป 

ยอดเย่ียม ๕ 

ผูเรียนมีความรูทักษะในการทำงานประกอบอาชีพเหมาะสมกับชวงวัย 
รอยละ ๘๐ - ๘๔ 

ดีเลิศ ๔ 

ผูเรียนมีความรูทักษะในการทำงานประกอบอาชีพเหมาะสมกับชวงวัย 
รอยละ ๗๐ - ๗๙ 

ดี ๓ 

ผูเรียนมีความรูทักษะในการทำงานประกอบอาชีพเหมาะสมกับชวงวัย 
รอยละ ๕๐ - ๖๙ 

ปานกลาง ๒ 

ผูเรียนมีความรูทักษะในการทำงานประกอบอาชีพเหมาะสมกับชวงวัย 
ต่ำกวารอยละ ๕๐ 

กำลังพัฒนา ๑ 

เกณฑการใหคะแนนใชบัญญติัไตรยางศเทียบ กำหนดการแปลผล ๕ เทากับ ๔ คะแนน 
 
 

 

=
คะแนนที่ไดจากการแปลผล

๕
× ๔ 
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วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล/ แหลงขอมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล แหลงขอมูล 
๑. การสอบถามสัมภาษณ ผูบริหารสถานศึกษา ครู ผูเรยีน และผูที่เกีย่วของ 
๒. การสังเกต - พฤติกรรมของครู (การจัดกิจกรรมการเรยีนรูในและนอกหองเรียน) 

- พฤติกรรมของผูเรียน (การปฏิบัติงานกลุม) 
๓. การตรวจเอกสาร หลักฐาน
รองรอยการปฏิบัติงาน หรือ
ขอมูลเชิงประจักษ 

- รายงานโครงการพัฒนาผูเรียนกิจกรรมลดเวลาเรียนฯ 
- รายงานโครงการสงเสริมการจัดหลักสูตรทกัษะอาชีพฯ 
- รายงานโครงการแนะแนวการศึกษาตอและอาชีพ 
- สมัภาษณนักเรียนเกี่ยวกับการศึกษาตอ การประกอบอาชีพ 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน (๒๐.๐๐ คะแนน) 

๑.๒.๑ การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด (๕.๐๐ คะแนน) 
ผูเรียนมีพฤติกรรมเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกติกา มีคานิยมและจิตสำนึก 

ตามที่สถานศึกษากำหนดโดยไมขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

ประเด็นการพิจารณา 

ผูเรียนมีความประพฤติดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยม จิตสังคมและจิตสำนึกตามที่สถานศึกษา 
กำหนดปรากฏชัดเจน โดยไมขัดตอกฎหมาย และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

เกณฑการพิจารณา 

การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด โดยไมขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรม 
อันดีงามของสังคม 

คำอธบิายระดับคุณภาพ ระดับคณุภาพ แปลผล 
ผูเรียนมีความประพฤติดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยม จิตสังคมและจติสำนึก
ตามที่สถานศึกษากำหนดปรากฏชัดเจน โดยไมขัดตอกฎหมาย และวัฒนธรรม
อันดีของสังคม รอยละ ๘๕ ขึน้ไป 

ยอดเย่ียม ๕ 

ผูเรียนมีความประพฤติดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยม จิตสังคมและจติสำนึก
ตามที่สถานศึกษากำหนดปรากฏชัดเจน โดยไมขัดตอกฎหมาย และวัฒนธรรม
อันดีของสังคม รอยละ ๘๐ - ๘๔ 

ดีเลิศ ๔ 

ผูเรียนมีความประพฤติดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยม จิตสังคมและจติสำนึก
ตามที่สถานศึกษากำหนดปรากฏชัดเจน โดยไมขัดตอกฎหมาย และวัฒนธรรม
อันดีของสังคม รอยละ ๗๐ - ๗๙ 

ดี ๓ 

ผูเรียนมีความประพฤติดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยม จิตสังคมและจติสำนึก
ตามที่สถานศึกษากำหนดปรากฏชัดเจน โดยไมขัดตอกฎหมาย และวัฒนธรรม
อันดีของสังคม รอยละ ๕๐ - ๖๙ 

ปานกลาง ๒ 

ผูเรียนมีความประพฤติดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยม จิตสังคมและจติสำนึก
ตามที่สถานศึกษากำหนดปรากฏชัดเจน โดยไมขัดตอกฎหมาย และวัฒนธรรม
อันดีของสังคม ต่ำกวารอยละ ๕๐ 

กำลังพัฒนา ๑ 
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เกณฑการใหคะแนนใชบัญญติัไตรยางศเทียบ กำหนดการแปลผล ๕ เทากับ ๕ คะแนน 
 
 

 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล/ แหลงขอมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล แหลงขอมูล 
๑. การสัมภาษณการสอบถาม 
การสังเกตพฤติกรรม 

ผูเรียน คร ูผูปกครอง และผูที่เกี่ยวของ 

๒. การตรวจเอกสาร หลักฐาน 
รองรอยการปฏิบัติงาน  
หรือขอมูลเชิงประจักษ 

สังเกตพฤติกรรมที่สะทอนคณุลักษณะและคานิยมของผูเรียน 
ตามที่สถานศึกษากำหนด เชน 
- การเขาแถว 
- การแสดงความเคารพ 
- การพูดจา กริิยามารยาท การไหวฯ 
- รายงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรมตนแบบ 
- รายงานโครงการสงเสริมพัฒนาใหผูเรียนมีคานิยม 
 หลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
- รายงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธตามอัตลักษณ  
- รายงานโครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
- สังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
- สมัภาษณนักเรียนเกี่ยวกับการจัดทำโครงงานคุณธรรม  
การเรียนอ่ืน ๆ 

 ๑.๒.๒ ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย (๕.๐๐ คะแนน) 
ผู เรียนมีความภูมิใจในทองถิ ่น เห็นคุณคาของความเปนไทย มีสวนรวมในการอนุรักษ

วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปญญาไทย 

ประเด็นการพิจารณา 

๑. ผูเรียนมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเปนรูปธรรม 
๒. ผูเรียนมีความภาคภูมิใจในทองถิ่น ในความเปนไทยและเห็นคุณคาเกี่ยวกับภูมิปญญาไทย

และแสดงออกไดอยางเหมาะสมในชีวิตประจำวัน 

 
 
 
 
 
 
 

=
คะแนนที่ไดจากการแปลผล

๕
× ๕ 
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เกณฑการพิจารณา 
๑. ผูเรียนมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเปนรูปธรรม 

คำอธบิายระดับคุณภาพ ระดับคณุภาพ แปลผล 
ผูเรียนมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
อยางเปนรูปธรรม รอยละ ๘๕ ขึ้นไป 

ยอดเย่ียม ๕ 

ผูเรียนมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
อยางเปนรูปธรรม รอยละ ๘๐ - ๘๔ 

ดีเลิศ ๔ 

ผูเรียนมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
อยางเปนรูปธรรม รอยละ ๗๐ - ๗๙ 

ดี ๓ 

ผูเรียนมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
อยางเปนรูปธรรม รอยละ ๕๐ - ๖๙ 

ปานกลาง ๒ 

ผูเรียนมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
อยางเปนรูปธรรม ต่ำกวารอยละ ๕๐ 

กำลังพัฒนา ๑ 

๒. ผูเรียนมีความภาคภูมิใจในทองถิ่น ในความเปนไทยและเห็นคุณคาเกี่ยวกับภูมิปญญาไทย
และแสดงออกไดอยางเหมาะสมในชีวิตประจำวัน 

คำอธบิายระดับคุณภาพ ระดับคณุภาพ แปลผล 
ผูเรียนมีความภาคภูมิใจในทองถิ่น ในความเปนไทยและเห็นคุณคาเกี่ยวกับ 
ภูมิปญญาไทยและแสดงออกไดอยางเหมาะสมในชีวิตประจำวัน  
รอยละ ๘๕ ขึน้ไป 

ยอดเย่ียม ๕ 

ผูเรียนมีความภาคภูมิใจในทองถิ่น ในความเปนไทยและเห็นคุณคาเกี่ยวกับ 
ภูมิปญญาไทยและแสดงออกไดอยางเหมาะสมในชีวิตประจำวัน  
รอยละ ๘๐ - ๘๔ 

ดีเลิศ ๔ 

ผูเรียนมีความภาคภูมิใจในทองถิ่น ในความเปนไทยและเห็นคุณคาเกี่ยวกับ 
ภูมิปญญาไทยและแสดงออกไดอยางเหมาะสมในชีวิตประจำวัน  
รอยละ ๗๐ - ๗๙ 

ดี ๓ 

ผูเรียนมีความภาคภูมิใจในทองถิ่น ในความเปนไทยและเห็นคุณคาเกี่ยวกับ 
ภูมิปญญาไทยและแสดงออกไดอยางเหมาะสมในชีวิตประจำวัน  
รอยละ ๕๐ - ๖๙ 

ปานกลาง ๒ 

ผูเรียนมีความภาคภูมิใจในทองถิ่น ในความเปนไทยและเห็นคุณคาเกี่ยวกับ 
ภูมิปญญาไทยและแสดงออกไดอยางเหมาะสมในชีวิตประจำวัน  
ต่ำกวารอยละ ๕๐ 

กำลังพัฒนา ๑ 
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ตารางสรุประดับคุณภาพ 
ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย 

ประเด็นพิจารณา ระดับคณุภาพ แปลผล 
๑. ผูเรียนมสีวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางเปนรูปธรรม 

  

๒. ผูเรียนมีความภาคภูมิใจในทองถิ่น ในความเปนไทยและเห็น
คุณคาเกี่ยวกับภูมิปญญาไทยและแสดงออกไดอยางเหมาะสม
ในชีวิตประจำวัน 

  

สรุประดับคุณภาพ (ฐานนิยม : Mode)   

เกณฑการใหคะแนนใชบัญญติัไตรยางศเทียบ กำหนดการแปลผล ๕ เทากับ ๕ คะแนน 
 
 

 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล/ แหลงขอมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล แหลงขอมูล 
๑. การสัมภาษณการสอบถาม 
การสังเกตพฤติกรรม 

สัมภาษณผูเรียนเกี่ยวกับความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย 
เชน  
- นักเรียนรูสกึอยางไรที่เกิดเปนคนไทยในทองถิ่นน้ี  
- นักเรียนมีความภูมิใจสิ่งใดบางในทองถิ่น  
- นักเรียนชอบหรือไมชอบการเขารวมกิจกรรมวันสำคัญ เพราะเหตุใด 

๒. การตรวจเอกสาร หลักฐาน 
รองรอยการปฏิบัติงาน  
หรือขอมูลเชิงประจักษ 

- รองรอยการจัดกิจกรรม โครงการ 
- รายงานผลการลงพ้ืนที่รับผิดชอบ 
- รายงานโครงการคายวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
- รายงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียงฯ 
- รายงานกิจกรรมทางศาสนา 
- รายงานโครงการกิจกรรมวันสำคัญ 
- รายงานกิจกรรมการเขารวมกิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น 

๑.๒.๓ การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย (๕.๐๐ คะแนน) 
ผู เรียนยอมรับและอยู ร วมกันบนความแตกตางระหวางบุคคลในดานเพศ วัย  

เช้ือชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี 

ประเด็นการพิจารณา 

ผูเรียนยอมรับเหตุผล ความคิดเห็นของผูอ่ืน และมีมนุษยสัมพันธที่ดี 

 
 
 

=
คะแนนที่ไดจากการแปลผล

๕
× ๕ 
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เกณฑการพิจารณา 
๑. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 

คำอธบิายระดับคุณภาพ ระดับคณุภาพ แปลผล 
ผูเรียนยอมรับเหตุผล ความคดิเห็นของผูอ่ืน และมมีนุษยสมัพันธที่ดี 
รอยละ ๘๕ ขึน้ไป 

ยอดเย่ียม ๕ 

ผูเรียนยอมรับเหตุผล ความคดิเห็นของผูอ่ืน และมมีนุษยสมัพันธที่ดี 
รอยละ ๘๐ - ๘๔ 

ดีเลิศ ๔ 

ผูเรียนยอมรับเหตุผล ความคดิเห็นของผูอ่ืน และมมีนุษยสมัพันธที่ดี 
รอยละ ๗๐ - ๗๙ 

ดี ๓ 

ผูเรียนยอมรับเหตุผล ความคดิเห็นของผูอ่ืน และมมีนุษยสมัพันธที่ดี 
รอยละ ๕๐ - ๖๙ 

ปานกลาง ๒ 

ผูเรียนยอมรับเหตุผล ความคดิเห็นของผูอ่ืน และมมีนุษยสมัพันธที่ดี 
ต่ำกวารอยละ ๕๐ 

กำลังพัฒนา ๑ 

เกณฑการใหคะแนนใชบัญญติัไตรยางศเทียบ กำหนดการแปลผล ๕ เทากับ ๕ คะแนน 
 
 

 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล/ แหลงขอมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล แหลงขอมูล 
๑. การสัมภาษณการสอบถาม 
การสังเกตพฤติกรรม 

สัมภาษณนักเรยีนเกี่ยวกับการเลือกต้ัง การทำงานการทำกิจกรรม
รวมกันเปนทีม 

๒. การตรวจเอกสาร หลักฐาน 
รองรอยการปฏิบัติงาน  
หรือขอมูลเชิงประจักษ 

- รายงานกิจกรรมการสงเสรมิประชาธิปไตยในโรงเรียน 

๑.๒.๔ สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม (๕.๐๐ คะแนน) 
ผูเรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ สังคม และแสดงออกอยางเหมาะสม 

ในแตละชวงวัย สามารถอยูรวมกับคนอ่ืนอยางมีความสุข เขาใจผูอ่ืน ไมมีความขัดแยงกับผูอ่ืน 

ประเด็นการพิจารณา 

๑. ผูเรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองใหแข็งแรง 
๒. ผูเรียนรักษาอารมณและสุขภาพจิตใหดีอยูเสมอ 
๓. ผูเรียนรูและมีวิธีการปองกันตนเองจากการลอลวง ขมเหง รังแก 
๔. ผูเรียนไมเพิกเฉยตอการกระทำสิ่งที่ไมถูกตอง และอยูรวมกันดวยดีในครอบครัว ชุมชนและสังคม 
 
 
 

=
คะแนนที่ไดจากการแปลผล

๕
× ๕ 
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เกณฑการพิจารณา 

๑. ผูเรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองใหแข็งแรง 
คำอธบิายระดับคุณภาพ ระดับคณุภาพ แปลผล 

ผูเรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองใหแขง็แรง รอยละ ๘๕ ขึ้นไป ยอดเย่ียม ๕ 
ผูเรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองใหแขง็แรง รอยละ ๘๐ - ๘๔ ดีเลิศ ๔ 
ผูเรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองใหแขง็แรง รอยละ ๗๐ - ๗๙ ดี ๓ 
ผูเรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองใหแขง็แรง รอยละ ๕๐ - ๖๙ ปานกลาง ๒ 
ผูเรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองใหแขง็แรง ต่ำกวารอยละ ๕๐ กำลังพัฒนา ๑ 

๒. ผูเรียนรักษาอารมณและสุขภาพจิตใหดีอยูเสมอ 
คำอธบิายระดับคุณภาพ ระดับคณุภาพ แปลผล 

ผูเรียนรักษาอารมณและสุขภาพจิตใหดีอยูเสมอ รอยละ ๘๕ ขึ้นไป ยอดเย่ียม ๕ 
ผูเรียนรักษาอารมณและสุขภาพจิตใหดีอยูเสมอ รอยละ ๘๐ - ๘๔ ดีเลิศ ๔ 
ผูเรียนรักษาอารมณและสุขภาพจิตใหดีอยูเสมอ รอยละ ๗๐ - ๗๙ ดี ๓ 
ผูเรียนรักษาอารมณและสุขภาพจิตใหดีอยูเสมอ รอยละ ๕๐ - ๖๙ ปานกลาง ๒ 
ผูเรียนรักษาอารมณและสุขภาพจิตใหดีอยูเสมอ ต่ำกวารอยละ ๕๐ กำลังพัฒนา ๑ 

๓. ผูเรียนรูและมีวิธีการปองกันตนเองจากการลอลวง ขมเหง รังแก 
คำอธบิายระดับคุณภาพ ระดับคณุภาพ แปลผล 

ผูเรียนรูและมวิีธีการปองกันตนเองจากการลอลวง ขมเหง รังแก 
รอยละ ๘๕ ขึน้ไป 

ยอดเย่ียม ๕ 

ผูเรียนรูและมวิีธีการปองกันตนเองจากการลอลวง ขมเหง รังแก 
รอยละ ๘๐ - ๘๔ 

ดีเลิศ ๔ 

ผูเรียนรูและมวิีธีการปองกันตนเองจากการลอลวง ขมเหง รังแก  
รอยละ ๗๐ - ๗๙ 

ดี ๓ 

ผูเรียนรูและมวิีธีการปองกันตนเองจากการลอลวง ขมเหง รังแก 
รอยละ ๕๐ - ๖๙ 

ปานกลาง ๒ 

ผูเรียนรูและมวิีธีการปองกันตนเองจากการลอลวง ขมเหง รังแก 
ต่ำกวารอยละ ๕๐ 

กำลังพัฒนา ๑ 
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๔. ผูเรียนไมเพิกเฉยตอการกระทำสิ่งที่ไมถูกตอง และอยูรวมกันดวยดีในครอบครัว ชุมชนและสังคม 
คำอธบิายระดับคุณภาพ ระดับคณุภาพ แปลผล 

ผูเรียนไมเพิกเฉยตอการกระทำสิ่งที่ไมถูกตอง และอยูรวมกันดวยดี 
ในครอบครัว ชุมชนและสังคม รอยละ ๘๕ ขึน้ไป 

ยอดเย่ียม ๕ 

ผูเรียนไมเพิกเฉยตอการกระทำสิ่งที่ไมถูกตอง และอยูรวมกันดวยดี 
ในครอบครัว ชุมชนและสังคม รอยละ ๘๐ - ๘๔ 

ดีเลิศ ๔ 

ผูเรียนไมเพิกเฉยตอการกระทำสิ่งที่ไมถูกตอง และอยูรวมกันดวยดี 
ในครอบครัว ชุมชนและสังคม รอยละ ๗๐ - ๗๙ 

ดี ๓ 

ผูเรียนไมเพิกเฉยตอการกระทำสิ่งที่ไมถูกตอง และอยูรวมกันดวยดี 
ในครอบครัว ชุมชนและสังคม รอยละ ๕๐ - ๖๙ 

ปานกลาง ๒ 

ผูเรียนไมเพิกเฉยตอการกระทำสิ่งที่ไมถูกตอง และอยูรวมกันดวยดี 
ในครอบครัว ชุมชนและสังคมต่ำกวารอยละ ๕๐ 

กำลังพัฒนา ๑ 

ตารางสรุประดับคุณภาพ 
สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม 

ประเด็นพิจารณา ระดับคณุภาพ แปลผล 
๑. ผูเรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองใหแข็งแรง   
๒. ผูเรียนรักษาอารมณและสขุภาพจิตใหดีอยูเสมอ   
๓. ผูเรียนรูและมีวิธีการปองกันตนเองจากการลอลวง  
ขมเหง รังแก 

  

๔. ผูเรียนไมเพิกเฉยตอการกระทำสิ่งที่ไมถกูตอง  
และอยูรวมกันดวยดีในครอบครัว ชุมชนและสังคม 

  

สรุประดับคุณภาพ (ฐานนิยม : Mode)   

เกณฑการใหคะแนนใชบัญญติัไตรยางศเทียบ กำหนดการแปลผล ๕ เทากับ ๕ คะแนน 
 
 

 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล/ แหลงขอมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล แหลงขอมูล 
๑. การสัมภาษณการสอบถาม 
การสังเกตพฤติกรรม 

ผูเรียน คร ูผูปกครอง และผูที่เกี่ยวของ 

๒. การตรวจเอกสาร หลักฐาน 
รองรอยการปฏิบัติงาน  
หรือขอมูลเชิงประจักษ 

- แบบบันทึกพฤติกรรมทางสงัคม 
- รายงานโครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
- เอกสารหลักฐานแสดงสุขภาวะทางรางกายอารมณ สังคม 
- รายงานดัชนีมวลกาย น้ำหนัก สวนสูง สายตา 
- รายงานกิจกรรมการแขงขนักีฬา กรีฑานักเรียน 
- โครงงานคุณธรรมรักนวลสงวนตัว ทำความดีถวายในหลวง 

=
คะแนนที่ไดจากการแปลผล

๕
× ๕ 
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คำอธบิาย มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ (๓๐.๐๐ คะแนน) 
เปนการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการก าหนดเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจ 

อยางชัดเจน สามารถดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ในทุกกลุมเปาหมาย จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรใหมี 
ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู 
รวมทั้งจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรู 

๒.๑ มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน (๕.๐๐ คะแนน) 
สถานศึกษากำหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ ไวอยางชัดเจน สอดคลองกับบริบทของ 

สถานศึกษา ความตองการของชุมชน ทองถิ่น วัตถุประสงคของแผนการศึกษาแหงชาติ นโยบายของ
รัฐบาลและของตนสังกัด รวมทั้งทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

ประเด็นการพิจารณา 

๑. สถานศึกษามีแผนและดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาที่มี 
ความเหมาะสม 
๒. พัฒนาวิชาการที่เนนผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย ทุกคน และดำเนินอยางเปนรูปธรรม 

เกณฑการพิจารณา 
๑. การมีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

คำอธบิายระดับคุณภาพ ระดับคณุภาพ แปลผล 
มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจไวอยางชัดเจน สอดคลองกับบริบทของ 
สถานศึกษา ความตองการของชุมชน ทองถิ่น วัตถุประสงคของแผนการศึกษา
แหงชาติ นโยบายของรัฐบาลและของตนสงักัด รวมทั้งทันตอการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม 

ยอดเย่ียม ๕ 

มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน สอดคลองกับ 
บริบทของสถานศึกษา ความตองการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการ 
ศึกษาแหงชาติ เปนไปไดในการปฏิบัติ 

ดีเลิศ ๔ 

มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน สอดคลองกับ 
บริบทของสถานศึกษา เปนไปไดในการปฏิบัติ 

ดี ๓ 

มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน  
เปนไปไดในการปฏิบัติ 

ปานกลาง ๒ 

มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดไมชัดเจน กำลังพัฒนา ๑ 
เกณฑการใหคะแนนใชบัญญติัไตรยางศเทียบ กำหนดการแปลผล ๕ เทากับ ๕ คะแนน 

 
 

 
 

 

 

=
คะแนนที่ไดจากการแปลผล

๕
× ๕ 



29 
 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล/ แหลงขอมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล แหลงขอมูล 
๑. การสัมภาษณการสอบถาม 
การสังเกตพฤติกรรม 

สัมภาษณ คณะกรรมการสถานศึกษา ผูบรหิาร คร ู
บุคลากร ผูเรียน ผูปกครองนักเรียน เกี่ยวกับ 
- การกำหนดเปาหมาย วิสัยทัศน พันธกิจของสถานศึกษาทำอยางไร 
เพราะเหตุใด 
- มีกระบวนการไดมาของเปาหมาย วิสัยทัศน พันธกิจของ 
สถานศึกษาอยางไร 
- ใครเปนผูมสีวนเกี่ยวของกับการกำหนดเปาหมาย วิสัยทัศน พันธกิจ 
และมีสวนรวมอยางไร 
- มีวิธีการสรางความเขาใจตรงกันระหวางผูบริหาร คร ูผูเกี่ยวของ
อยางไร 
- สถานศึกษานำแผนไปสูการปฏิบัติอยางไร 
- สถานศึกษาแบงหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามแผนอยางไร 

๒. การตรวจเอกสาร หลักฐาน 
รองรอยการปฏิบัติงาน  
หรือขอมูลเชิงประจักษ  

ตรวจเอกสาร แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำป 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคณุภาพของสถานศึกษา (๕.๐๐ คะแนน) 

สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอยางเปนระบบทั ้งในสวน 
การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การนำแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
มีการติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเนื่อง มีการบริหารอัตรากำลัง 
ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การนำขอมูล 
มาใชในการพัฒนาบุคลากรและผูที่เกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และ
รวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา 

ประเด็นการพิจารณา 

๑. บริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอยางเปนระบบ 

เกณฑการพิจารณา 

 ๑. บริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอยางเปนระบบ 
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คำอธบิายระดับคุณภาพ ระดับคณุภาพ แปลผล 
มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ  
สงผลตอคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความรวมมือ 
ของผูเกี่ยวของทุกฝาย มีการนำขอมูลมาใชในการปรับปรุง พัฒนางาน 
อยางตอเน่ือง และเปนแบบอยางได 

ยอดเย่ียม ๕ 

มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ  
สงผลตอคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยความรวมมือ 
ของผูเกี่ยวของทุกฝาย 

ดีเลิศ ๔ 

มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจนสงผลตอคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ดี ๓ 

มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่สงผลตอคณุภาพ 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ปานกลาง ๒ 

มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาแตไมสงผลตอ 
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

กำลังพัฒนา ๑ 

เกณฑการใหคะแนนใชบัญญติัไตรยางศเทียบ กำหนดการแปลผล ๕ เทากับ ๕ คะแนน 
 
 

 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล/ แหลงขอมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล แหลงขอมูล 
๑. การสัมภาษณการสอบถาม 
การสังเกตพฤติกรรม 

คณะกรรมการสถานศึกษา ผูบริหาร ครู บุคลากร ผูเรียน  
ผูปกครองนักเรียน เกี่ยวกับการดำเนินงานพัฒนาวิชาการ 
ที่เนนคุณภาพของผูเรียนฯ 

๒. การตรวจเอกสาร หลักฐาน 
รองรอยการปฏิบัติงาน  
หรือขอมูลเชิงประจักษ  

ตรวจเอกสาร แผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา แผนอัตรากำลัง 
เอกสารงานแนะแนว เอกสารการนิเทศ 

๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที ่เน นคุณภาพผู เร ียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุมเปาหมาย (๕.๐๐ คะแนน) 

สถานศึกษาบริหารจัดการเกี ่ยวกับงานวิชาการ ทั ้งดานการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรม 
เสริมหลักสูตรกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดาน เชื ่อมโยงวิถีชีวิตจริง และ
ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย หมายรวมถึงการจัดการเรียนการสอนของกลุมที่เรียนแบบควบรวม 
หรือกลุมที่เรียนรวมดวย 

ประเด็นการพิจารณา 

๑. พัฒนาวิชาการที่เนนผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรของสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย 

 

=
คะแนนที่ไดจากการแปลผล

๕
× ๕ 
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เกณฑการพิจารณา 

๑. พัฒนาวิชาการที่เนนผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรของสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย 
คำอธบิายระดับคุณภาพ ระดับคณุภาพ แปลผล 

ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรของ
สถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย เช่ือมโยงกับชีวิตจริง และเปนแบบอยางได 

ยอดเย่ียม ๕ 

ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตร 
ของสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย เช่ือมโยงกับชีวิตจรงิ 

ดีเลิศ ๔ 

ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตร 
ของสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย 

ดี ๓ 

ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตร 
ของสถานศึกษา 

ปานกลาง ๒ 

ไมมีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดาน 
ตามหลักสูตรของสถานศึกษา 

กำลังพัฒนา ๑ 

เกณฑการใหคะแนนใชบัญญติัไตรยางศเทียบ กำหนดการแปลผล ๕ เทากับ ๕ คะแนน 
 
 

 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล/ แหลงขอมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล แหลงขอมูล 
๑. การสัมภาษณการสอบถาม 
การสังเกตพฤติกรรม 

คณะกรรมการสถานศึกษา ผูบริหาร ครู บุคลากร ผูเรียน  
ผูปกครองนักเรียน เกี่ยวกับการดำเนินงานพัฒนาวิชาการ 
ที่เนนคุณภาพของผูเรียนฯ 

๒. การตรวจเอกสาร หลักฐาน 
รองรอยการปฏิบัติงาน  
หรือขอมูลเชิงประจักษ  

ตรวจเอกสาร แผนพัฒนาวิชาการหลักสูตรสถานศึกษาฯ  
ขอมูลการกำกบันิเทศ ติดตาม และประเมินผลของสถานศึกษา 
ดานวิชาการ 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ (๕.๐๐ คะแนน) 

สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดใหมีชุมชน
การเรียนรูทางวิชาชีพมาใชในการพัฒนางานและการเรียนรูของผูเรียน 

ประเด็นการพิจารณา 

 ๑. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

เกณฑการพิจารณา 

๑. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

=
คะแนนที่ไดจากการแปลผล

๕
× ๕ 
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คำอธบิายระดับคุณภาพ ระดับคณุภาพ แปลผล 

พัฒนาครูและบุคลากรใหมคีวามเช่ียวชาญทางวิชาชีพตรงตาม 
ความตองการของครู มีความรู ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานตำแหนง 
และจัดใหมีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนางาน 

ยอดเย่ียม ๕ 

พัฒนาครูและบุคลากรใหมคีวามเช่ียวชาญทางวิชาชีพตรงตาม 
ความตองการของครู มีความรู ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานตำแหนง 

ดีเลิศ ๔ 

พัฒนาครูและบุคลากรใหมคีวามเช่ียวชาญทางวิชาชีพตรงตาม 
ความตองการของครู 

ดี ๓ 

พัฒนาครูและบุคลากรใหมคีวามเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ปานกลาง ๒ 
พัฒนาครูและบุคลากรใหมคีวามรู ความสามารถตามหนาที่ที่ไดรับครบทกุคน กำลังพัฒนา ๑ 

เกณฑการใหคะแนนใชบัญญติัไตรยางศเทียบ กำหนดการแปลผล ๕ เทากับ ๕ คะแนน 
 
 

 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล/ แหลงขอมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล แหลงขอมูล 
๑. การสัมภาษณการสอบถาม 
การสังเกตพฤติกรรม 

คณะกรรมการสถานศึกษา ผูบริหาร ครู บุคลากร ผูเรียน  
ผูปกครองนักเรียน เกี่ยวกับการดำเนินงานพัฒนาวิชาการ 
ที่เนนคุณภาพของผูเรียนฯ 

๒. การตรวจเอกสาร หลักฐาน 
รองรอยการปฏิบัติงาน  
หรือขอมูลเชิงประจักษ  

ตรวจเอกสาร แผนพัฒนาวิชาการหลักสูตรสถานศึกษาฯ  
ขอมูลการกำกบันิเทศ ติดตาม และประเมินผลของสถานศึกษา 
ดานวิชาการ 

๒.๕ จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ  
(๕.๐๐คะแนน) 

สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพทั ้งภายในและภายนอกหองเร ียน และ
สภาพแวดลอมทางสังคมที่เอ้ือตอการเรียนรู และมีความปลอดภัย 

ประเด็นการพิจารณา 

 ๑. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

เกณฑการพิจารณา 

 ๑. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

 

=
คะแนนที่ไดจากการแปลผล

๕
× ๕ 
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คำอธบิายระดับคุณภาพ ระดับคณุภาพ แปลผล 
จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมี
คุณภาพ กระตุนใหผูเรียนใฝเรียนรูทั่วถึงทุกกลุมเปาหมายและมีความปลอดภัย 

ยอดเย่ียม ๕ 

จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรู 
อยางมีคุณภาพ และมีความปลอดภัย 

ดีเลิศ ๔ 

จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรู 
อยางมีคุณภาพ กระตุนใหผูเรียนใฝเรียนรูทัว่ถึงทุกกลุมเปาหมาย 

ดี ๓ 

จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรู 
อยางมีคุณภาพ 

ปานกลาง ๒ 

จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่ไมดีและไมกระตุนใหผูเรียน 
ใฝเรียนรู 

กำลังพัฒนา ๑ 

เกณฑการใหคะแนนใชบัญญติัไตรยางศเทียบ กำหนดการแปลผล ๕ เทากับ ๕ คะแนน 
 

 

 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล/ แหลงขอมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล แหลงขอมูล 
๑. การสัมภาษณการสอบถาม 
การสังเกตพฤติกรรม 

คณะกรรมการสถานศึกษา ผูบริหาร ครู บุคลากร ผูเรียน  
ผูปกครองนักเรียน เกี่ยวกับ 
- ความพึงพอใจตอสภาพแวดลอม อาคารสถานที่ แหลงเรียนรู 
- รายงานโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และแหลงเรียนรู 

๒. การตรวจเอกสาร หลักฐาน 
รองรอยการปฏิบัติงาน  
หรือขอมูลเชิงประจักษ  

ตรวจเอกสาร แผนการจัดสภาพแวดลอมตรวจสภาพแวดลอม อาคาร
สถานที่ แหลงเรียนรูของโรงเรียน 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 
(๕.๐๐คะแนน) 

สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช 
ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

ประเด็นการพิจารณา 

๑. การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสม 
   กับสภาพของสถานศึกษา 

 

=
คะแนนที่ไดจากการแปลผล

๕
× ๕ 
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เกณฑการพิจารณา 

๑. การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใชในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับ
สภาพของสถานศึกษา 

คำอธบิายระดับคุณภาพ ระดับคณุภาพ แปลผล 
มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใชในการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา ถูกตอง ครบถวน ทันสมัย นำไป
ประยุกตใชได และดำเนินการอยางเปนระบบ 

ยอดเย่ียม ๕ 

มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใชในการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา ถูกตอง ครบถวน ทันสมัย นำไป
ประยุกตใชได 

ดีเลิศ ๔ 

มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใชในการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา ถูกตอง ครบถวน ทันสมัย 

ดี ๓ 

มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใชในการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

ปานกลาง ๒ 

มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใชในการบริหารจัดการ กำลังพัฒนา ๑ 
เกณฑการใหคะแนนใชบัญญติัไตรยางศเทียบ กำหนดการแปลผล ๕ เทากับ ๕ คะแนน 

 

 

 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล/ แหลงขอมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล แหลงขอมูล 
๑. การสัมภาษณการสอบถาม 
การสังเกตพฤติกรรม 

คณะกรรมการสถานศึกษา ผูบริหาร ครู บุคลากร ผูเรียน  
ผูปกครองนักเรียน เกี่ยวกับ 
- การเผยแพร ประชาสัมพันธอยางไร 
- การนำสารสนเทศไปใชอยางไร 
- รายงานโครงการพัฒนาสารสนเทศโรงเรียนฯ 

๒. การตรวจเอกสาร หลักฐาน 
รองรอยการปฏิบัติงาน  
หรือขอมูลเชิงประจักษ  

ตรวจเอกสาร แผนบริหารจัดการสารสนเทศสารสนเทศของโรงเรียน 
แผนพับประชาสัมพันธ วารสารโรงเรียนเว็บไซตโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 

=
คะแนนที่ไดจากการแปลผล

๕
× ๕ 
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คำอธบิาย มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่นนผูเรยีนเปนสำคัญ (๓๐.๐๐ คะแนน) 
เปนกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษา สรางโอกาส

ใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
สรางปฏิสัมพันธที่ดี ครูรูจักผูเรียนเปนรายบุคคล ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ 
และนำผลมาพัฒนาผูเรียน รวมทั้งรวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรูและนำผลที่ไดมาใหขอมูลปอนกลับเพื่อพัฒนา 
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

๓.๑ จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตได 
(๑๐.๐๐ คะแนน) 

จัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เนนให
ผูเรียนไดเรียนรูโดยผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถนำไปจัด
กิจกรรมไดจริง มีรูปแบบการจัดการเรียนรูเฉพาะสำหรับผูที่มีความจำเปนและตองการความชวยเหลือ
พิเศษ ผูเรียนไดรับการฝกทักษะ แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองคความรู นำเสนอผลงานและ
สามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตได 

ประเด็นการพิจารณา 

๑. จัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาเนนใหผูเรียนได
เรียนรูโดยผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตได มีแผนการ
จัดการเรียนรูที ่สามารถนำไปจัดกิจกรรมไดจริง มีรูปแบบการจัดการเรียนรู เฉพาะสำหรับผูที ่มี 
ความจำเปนและตองการความชวยเหลือพิเศษ มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรูและมีการเผยแพร 

เกณฑการพิจารณา 

๑. จัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษาเนนใหผูเรียนได 
เรียนรูโดยผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตได มีแผนการ
จัดการเรียนรู ท ี ่สามารถนำไปจัดกิจกรรมไดจร ิง มีร ูปแบบการจัดการเรียนรู  เฉพาะสำหรับ 
ผูที่มีความจำเปนและตองการความชวยเหลือพิเศษ มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรูและมีการเผยแพร 
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คำอธบิายระดับคุณภาพ ระดับคณุภาพ แปลผล 
จัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวช้ีวัดของหลักสูตร
สถานศึกษาเนนใหผูเรียนไดเรียนรูโดยผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตได มีแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถ 
นำไปจัดกิจกรรมไดจริง มีรูปแบบการจัดการเรียนรูเฉพาะสำหรับผูที่ม ี
ความจำเปนและตองการความชวยเหลือพิเศษ มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู
และมีการเผยแพร 

ยอดเย่ียม ๕ 

จัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวช้ีวัดของหลักสูตร
สถานศึกษาเนนใหผูเรียนไดเรียนรูโดยผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตได มีแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถ 
นำไปจัดกิจกรรมไดจริง มีรูปแบบการจัดการเรียนรูเฉพาะสำหรับผูที่ม ี
ความจำเปนและตองการความชวยเหลือพิเศษ 

ดีเลิศ ๔ 

จัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวช้ีวัดของหลักสูตสถานศึกษา
เนนใหผูเรียนไดเรียนรูโดยผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารนำไป
ประยุกตใชในชีวิตได มีแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถนำไปจัดกิจกรรม 
ไดจริง 

ดี ๓ 

จัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวช้ีวัดของหลักสูตสถานศึกษา
เนนใหผูเรียนไดเรียนรูโดยผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถ 
นำไปประยุกตใชในชีวิตได 

ปานกลาง ๒ 

จัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวช้ีวัดของหลักสูตสถานศึกษา
เนนใหผูเรียนไดเรียนรูโดยผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 

กำลังพัฒนา ๑ 

เกณฑการใหคะแนนใชบัญญติัไตรยางศเทียบ กำหนดการแปลผล ๕ เทากับ ๕ คะแนน 
 
 
 
 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล/ แหลงขอมูล 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล แหลงขอมูล 
๑. การสัมภาษณการ
สอบถาม การสังเกต
พฤติกรรม 

สัมภาษณนักเรยีนและครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน เชน 
- นักเรียนมสีวนรวมในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนหรือไมอยางไร 
- นักเรียนไดรวมกำหนดเกณฑการประเมินผลงาน/ช้ินงานตาง ๆ หรือ 
- รวมประเมินผลการเรียนหรือไมอยางไรนักเรียนมีโอกาสไดไปเรียนรู 
จากชุมชนในเรื่องใดและจากแหลงเรียนรูใดบาง 
- นักเรียนชอบเรียนวิชาอะไรเพราะเหตุใด 

๒. การตรวจเอกสาร 
หลักฐาน รองรอย 
การปฏิบัติงาน  
หรือขอมูลเชิงประจักษ  

ตรวจเอกสาร -หลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดการเรียนรู บันทึกผลหลงัสอน 
เอกสารหลักฐานการวัดและประเมินผลเครือ่งมือวัดและประเมินผลการเรียนรู 
- สมุดการบานที่แสดงใหเห็นการใหขอมูลยอนกลับช้ินงานหรือ 
ผลงานของผูเรียน/แฟมสะสมงานสื่อการเรียนการสอนและแหลงเรียนรู ฯลฯ 

=
คะแนนที่ไดจากการแปลผล

๕
× ๕ 
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๓.๒ ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการเรียนรู (๕.๐๐ คะแนน) 
มีการใชสื ่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรู  รวมทั ้งภูมิปญญาทองถิ ่นมาใช 

ในการจัดการเรียนรู โดยสรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 

ประเด็นการพิจารณา 

๑. มีการใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรู รวมทั้งภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัด 
การเรียนรู โดยสรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 

เกณฑการพิจารณา 

๑. มีการใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรู รวมทั้งภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัด 
การเรียนรู โดยสรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 

คำอธบิายระดับคุณภาพ ระดับคณุภาพ แปลผล 
มีการใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรู รวมทั้งภูมิปญญาทองถิ่น
มาใชในการจัดการเรียนรู โดยสรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรู 
ดวยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 

ยอดเย่ียม ๕ 

มีการใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรู รวมทั้งภูมิปญญาทองถิ่น
มาใชในการจัดการเรียนรู โดยสรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรู 
ดวยตนเอง 

ดีเลิศ ๔ 

มีการใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรู รวมทั้งภูมิปญญาทองถิ่น
มาใชในการจัดการเรียนรู 

ดี ๓ 

มีการใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอ้ืออำนวยตอการเรียนรู ปานกลาง ๒ 
มีการใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่ไมเอ้ืออำนวยตอการ
เรียนรู 

กำลังพัฒนา ๑ 

เกณฑการใหคะแนนใชบัญญติัไตรยางศเทียบ กำหนดการแปลผล ๕ เทากับ ๕ คะแนน 
 
 
 
 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล/ แหลงขอมูล 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล แหลงขอมูล 

๑. การสัมภาษณการสอบถาม 
การสังเกตพฤติกรรม 

สัมภาษณนักเรยีนและครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน เชน นักเรียน 
มีโอกาสไดไปเรียนรูจากชุมชนในเรื่องใดและจากแหลงเรียนรูใดบาง 
นักเรียนชอบเรียนวิชาอะไรเพราะเหตุใด 

๒. การตรวจเอกสารหลักฐาน 
รองรอยการปฏิบัติงาน  
หรือขอมูลเชิงประจักษ 

ตรวจเอกสาร - หลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดการเรียนรู บันทึกผล 
หลังสอน เอกสารบันทึกการใชสื่อ เทคโนโลยี แหลงเรียนรูภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา ผลงานของผูเรียน/แฟมสะสมงานสือ่การเรียน 
การสอนและแหลงเรียนรู ฯลฯ 

=
คะแนนที่ไดจากการแปลผล

๕
× ๕ 
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๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก (๕.๐๐ คะแนน) 
ครูผู สอนมีการบริหารจัดการชั ้นเรียน โดนเนนการมีปฏิสัมพันธเชิงบวก ใหเด็กรักครู  

ครูรักเด็กและเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู สามารถเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข 

ประเด็นการพิจารณา 

๑. ครูผูสอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนอยางเปนระบบ โดนเนนการมีปฏิสัมพันธเชิงบวก ใหเด็ก 
รักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู สามารถเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข 

เกณฑการพิจารณา 

๑. ครูผูสอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนอยางเปนระบบ โดนเนนการมีปฏิสัมพันธเชิงบวก ใหเด็ก 
รักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู สามารถเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข 

คำอธบิายระดับคุณภาพ ระดับคณุภาพ แปลผล 
ครูผูสอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียนอยางเปนระบบ โดนเนนการมีปฏิสัมพันธ
เชิงบวก ใหเด็กรักครู ครรูักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู สามารถ
เรียนรูรวมกันอยางมีความสุข 

ยอดเย่ียม ๕ 

ครูผูสอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียนอยางเปนระบบ โดนเนนการมีปฏิสัมพันธ
เชิงบวก ใหเด็กรักครู ครรูักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู 

ดีเลิศ ๔ 

ครูผูสอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียนอยางเปนระบบ โดนเนนการมีปฏิสัมพันธ
เชิงบวก ใหเด็กรักครู ครรูักเด็ก และเด็กรักเด็ก 

ดี ๓ 

ครูผูสอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียนอยางเปนระบบ โดนเนนการมีปฏิสัมพันธ
เชิงบวก 

ปานกลาง ๒ 

ครูผูสอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียนโดยไมเอ้ืออำนวยใหนักเรียนเรียนรู 
รวมกันอยางมีความสุข 

กำลังพัฒนา ๑ 

เกณฑการใหคะแนนใชบัญญติัไตรยางศเทียบ กำหนดการแปลผล ๕ เทากับ ๕ คะแนน 
 
 
 
 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล/ แหลงขอมูล 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล แหลงขอมูล 

๑. การสัมภาษณการสอบถาม 
การสังเกตพฤติกรรม 

สัมภาษณนักเรยีนและครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน เชน นักเรียน 
ชอบเรียนวิชาอะไรเพราะเหตุใด 

๒. การตรวจเอกสารหลักฐาน 
รองรอยการปฏิบัติงาน  
หรือขอมูลเชิงประจักษ  

ตรวจเอกสาร - หลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดการเรียนรู บันทึกผล 
หลังสอน ผลงานของผูเรียน/แฟมสะสมงานสื่อการเรียนการสอนและ
แหลงเรียนรู ฯลฯ 

 
 

=
คะแนนที่ไดจากการแปลผล

๕
× ๕ 
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๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนำผลมาพัฒนาผูเรียน (๕.๐๐ คะแนน) 
มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ มีขั ้นตอนโดยใช

เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเปาหมายในการจัดการเรียนรู และใหขอมูล
ยอนกลับแกผูเรียนเพ่ือนำไปใชพัฒนาการเรียนรู 

ประเด็นการพิจารณา 

๑. มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ มีขั้นตอนโดยใชเครื่องมือ
และวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเปาหมายในการจัดการเรียนรู และใหขอมูลยอนกลับ 
แกผูเรียนเพ่ือนำไปใชพัฒนาการเรียนรู 

เกณฑการพิจารณา 

๑. มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ มีขั้นตอนโดยใชเครื่องมือ
และวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเปาหมายในการจัดการเรียนรู และใหขอมูลยอนกลับ 
แกผูเรียนเพ่ือนำไปใชพัฒนาการเรียนรู 

คำอธบิายระดับคุณภาพ ระดับคณุภาพ แปลผล 
มกีารตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ 
มีขั้นตอนโดยใชเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลทีเ่หมาะสมกับ
เปาหมายในการจัดการเรียนรู และใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพ่ือนำไปใช
พัฒนาการเรียนรู 

ยอดเย่ียม ๕ 

มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ 
มีขั้นตอนโดยใชเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลทีเ่หมาะสมกับ 
เปาหมายในการจัดการเรียนรู 

ดีเลิศ ๔ 

มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ 
มีขั้นตอนโดยใชเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผล 

ดี ๓ 

มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ ปานกลาง ๒ 
มกีารตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรูที่ไมเปนระบบ กำลังพัฒนา ๑ 

เกณฑการใหคะแนนใชบัญญติัไตรยางศเทียบ กำหนดการแปลผล ๕ เทากับ ๕ คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

=
คะแนนที่ไดจากการแปลผล

๕
× ๕ 
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วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล/ แหลงขอมูล 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล แหลงขอมูล 

๑. การสัมภาษณการสอบถาม 
การสังเกตพฤติกรรม 

สัมภาษณนักเรยีนและครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  

๒. การตรวจเอกสารหลักฐาน 
รองรอยการปฏิบัติงาน  
หรือขอมูลเชิงประจักษ  

ตรวจเอกสาร - หลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดการเรียนรู บันทึกผล 
หลังสอน ผลงานของผูเรียน/แฟมสะสมงานสื่อการเรียนการสอนและ
แหลงเรียนรู ฯลฯ 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 
(๕.๐๐ คะแนน) 

ครูและผู มีสวนเกี ่ยวของรวมกันแลกเปลี ่ยนความรู และประสบการณรวมทั ้งใหขอมูล
ปอนกลับเพ่ือนำไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู 

ประเด็นการพิจารณา 

๑. มีชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพระหวางครูและผูเกี่ยวของเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู ครูและผูเกี่ยวของมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลยอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู 

เกณฑการพิจารณา 

๑. มีชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพระหวางครูและผูเกี่ยวของเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู ครูและผูเกี่ยวของมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลยอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง 
การจัดการเรียนรู 

คำอธบิายระดับคุณภาพ ระดับคณุภาพ แปลผล 
มีชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพระหวางครูและผูเกี่ยวของเพ่ือพัฒนา 
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู ครูและผูเกี่ยวของมีการแลกเปลี่ยน 
เรียนรูและใหขอมูลยอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

ยอดเย่ียม ๕ 

มีชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพระหวางครูและผูเกี่ยวของเพ่ือพัฒนา 
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมลู 
ยอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

ดีเลิศ ๔ 

มีชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพระหวางครูและผูเกี่ยวของเพ่ือพัฒนา 
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูล 

ดี ๓ 

มีชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพระหวางครูและผูเกี่ยวของเพ่ือพัฒนา 
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

ปานกลาง ๒ 

ไมมีชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพระหวางครูและผูเกี่ยวของเพ่ือพัฒนา 
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

กำลังพัฒนา ๑ 
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เกณฑการใหคะแนนใชบัญญติัไตรยางศเทียบ กำหนดการแปลผล ๕ เทากับ ๕ คะแนน 
 
 
 
 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล/ แหลงขอมูล 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล แหลงขอมูล 

๑. การสัมภาษณการสอบถาม 
การสังเกตพฤติกรรม 

สัมภาษณครูและผูมีสวนเกี่ยวของ  

๒. การตรวจเอกสารหลักฐาน 
รองรอยการปฏิบัติงาน  
หรือขอมูลเชิงประจักษ 

ตรวจเอกสาร  
- หลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดการเรียนรู บันทึกผลหลงัสอน 
- บันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาชีพของครูและผูมสีวนเกี่ยวของ 
( กิจกรรม PLC ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

=
คะแนนที่ไดจากการแปลผล

๕
× ๕ 
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เกณฑการประเมินระดับคณุภาพมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐานและประเด็นพิจารณา 
ตามมาตรฐานการประกันคณุภาพการศึกษา 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผูเรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
- ระดับคุณภาพ ใชการแปลผลหาคาเฉลี่ยเลขคณิต โดยที ่
 

การแปรผล =
ผลรวมคาการแปรผลประเด็นที่ ๑.๑.๑ ถึง ๑.๑.๖

๖
 

 
การแปรผลเฉลี่ย ระดับคณุภาพ 
๔.๕๐ - ๕.๐๐ ยอดเย่ียม 
๓.๕๐ - ๔.๔๘ ดีเลิศ 
๒.๕๐ - ๓.๔๙ ดี 
๑.๕๐ - ๒.๔๙ ปานกลาง 
๐.๐๐ - ๑.๔๙ กำลังพัฒนา 

- คะแนนใชการหาคาเฉลี่ยการแปลผลแบบถวงน้ำหนัก ดังน้ี 

คะแนนเฉลี่ย

=
คะแนนขอ ๑.๑.๑(๓) + คะแนนขอ ๑.๑.๒(๔) + คะแนนขอ ๑.๑.๓(๒) + คะแนนขอ ๑.๑.๔(๓) + คะแนนขอ ๑.๑.๕(๔) + คะแนนขอ ๑.๑.๖(๔)

๒๐
 

 

๑.๒ คณุลักษณะที่พงึประสงคของผูเรียน 
- ระดับคุณภาพ ใชการแปลผลหาคาเฉลี่ยเลขคณิต โดยที ่
 

การแปรผล =
ผลรวมคาการแปรผลประเด็นที่ ๑.๒.๑ ถึง ๑.๒.๔

๔
 

 
การแปรผลเฉลี่ย ระดับคณุภาพ 
๔.๕๐ - ๕.๐๐ ยอดเย่ียม 
๓.๕๐ - ๔.๔๘ ดีเลิศ 
๒.๕๐ - ๓.๔๙ ดี 
๑.๕๐ - ๒.๔๙ ปานกลาง 
๐.๐๐ - ๑.๔๙ กำลังพัฒนา 

- คะแนนใชการหาคาเฉลี่ยการแปลผลแบบถวงน้ำหนัก ดังน้ี 

คะแนนเฉลี่ย

=
คะแนนขอ ๑.๒.๑(๕) + คะแนนขอ ๑.๒.๒(๕) + คะแนนขอ ๑.๒.๓(๕) + คะแนนขอ ๑.๒.๔(๕)

๒๐
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สรุปการประเมินมาตรฐานคุณภาพผูเรียน 

- ระดับคุณภาพ ใชการแปลผลหาคาเฉลี่ยเลขคณิต โดยที ่
 

การแปรผล =
ผลรวมคาการแปรผลดานที่ ๑.๑ และ ๑.๒

๒
 

 
การแปรผลเฉลี่ย ระดับคณุภาพ 
๔.๕๐ - ๕.๐๐ ยอดเย่ียม 
๓.๕๐ - ๔.๔๘ ดีเลิศ 
๒.๕๐ - ๓.๔๙ ดี 
๑.๕๐ - ๒.๔๙ ปานกลาง 
๐.๐๐ - ๑.๔๙ กำลังพัฒนา 

- คะแนนใชการผลรวมคะแนนทุกประเด็น 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

- ระดับคุณภาพ ใชการแปลผลหาคาเฉลี่ยเลขคณิต โดยที ่
 

การแปรผล =
ผลรวมคาการแปรผลประเด็นที่ ๒.๑ ถึง ๒.๖

๖
 

 
การแปรผลเฉลี่ย ระดับคณุภาพ 
๔.๕๐ - ๕.๐๐ ยอดเย่ียม 
๓.๕๐ - ๔.๔๘ ดีเลิศ 
๒.๕๐ - ๓.๔๙ ดี 
๑.๕๐ - ๒.๔๙ ปานกลาง 
๐.๐๐ - ๑.๔๙ กำลังพัฒนา 

- คะแนนใชการหาคาเฉลี่ยการแปลผลแบบถวงน้ำหนัก ดังน้ี 

คะแนนเฉล่ีย
คะแนนขอ ๒.๑(๕) + คะแนนขอ ๒.๒(๕) + คะแนนขอ ๒.๓(๕) + คะแนนขอ ๒.๔(๕) + คะแนนขอ ๒.๕(๕) + คะแนนขอ ๒.๖(๕)

๓๐
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มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่นนผูเรียนเปนสำคญั 

- ระดับคุณภาพ ใชการแปลผลหาคาเฉลี่ยเลขคณิต โดยที ่
 

การแปรผล =
ผลรวมคาการแปรผลประเด็นที่ ๓.๑ ถึง ๓.๕

๕
 

 
การแปรผลเฉลี่ย ระดับคณุภาพ 
๔.๕๐ - ๕.๐๐ ยอดเย่ียม 
๓.๕๐ - ๔.๔๘ ดีเลิศ 
๒.๕๐ - ๓.๔๙ ดี 
๑.๕๐ - ๒.๔๙ ปานกลาง 
๐.๐๐ - ๑.๔๙ กำลังพัฒนา 

- คะแนนใชการหาคาเฉลี่ยการแปลผลแบบถวงน้ำหนัก ดังน้ี 

คะแนนเฉลี่ย
คะแนนขอ ๓.๑(๕) + คะแนนขอ ๓.๒(๕) + คะแนนขอ ๓.๓(๕) + คะแนนขอ ๓.๔(๕) + คะแนนขอ ๓.๕(๕)

๓๐
 

การสรปุภาพรวมของสถานศึกษา 

- ระดับคุณภาพ ใชการแปลผลหาคาเฉลี่ยเลขคณิต โดยที ่
 

การแปรผล =
ผลรวมคาการแปรผลมาตรฐานที่ ๑ ถึง ๓

๓
 

 
การแปรผลเฉลี่ย ระดับคณุภาพ 
๔.๕๐ - ๕.๐๐ ยอดเย่ียม 
๓.๕๐ - ๔.๔๘ ดีเลิศ 
๒.๕๐ - ๓.๔๙ ดี 
๑.๕๐ - ๒.๔๙ ปานกลาง 
๐.๐๐ - ๑.๔๙ กำลังพัฒนา 

- คะแนนใชการหาคาเฉลี่ยการแปลผลแบบถวงน้ำหนัก ดังน้ี 

คะแนนรวม = คะแนนมาตรฐานที่ ๑ + คะแนนรวมมาตรฐานที ่๒ + คะแนนรวมมาตรฐานที่ ๓ 
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ภาคผนวก 



 
 
 
 

คำสั่ง  โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม  
ที่ ๑๐/๒๕๖๓ 

เรื่อง   แตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาการประกันคณุภาพการศึกษา 
 เพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐาน   

ประจำปการศกึษา  ๒๕๖๒ 
….................................................................... 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และแกไขเพิ ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘  
ไดกำหนดความมุ งหมายและหลักการสำคัญในการจัดการศึกษา ใหมีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา 
และจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา ๔๗ กำหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบดวยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบ
ประกันคุณภาพภายนอก มาตรา ๔๘ กำหนดใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร 
จัดการศึกษาที่ตองดำเนินการอยางตอเน่ือง   

เพ ื ่อให การดำเน ินงานเป นไปด วยความเร ียบร อย อาศ ัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗  
แหงพระราชบัญญัติระเบียบราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอ ๑ เรื่องการบังคับบัญชาขาราชการ 
และบุคลากรในสถานศึกษา แตงต้ังบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนปฏิบัติหนาที่ ดังตอไปน้ี 
 

๑. คณะกรรมการอำนวยการประกันคณุภาพการศึกษา ประกอบดวย 
  นายชูชีพ   แกวคุม   ประธานกรรมการ 

นายคำมูล   ยศสุวรรณ  รองประธานกรรมการ 
  นายธีระพงศ นวลศรี   กรรมการ 
  นายเฉลิม  สายโสภา  กรรมการ 
  นายสนอง  หนูนิล   กรรมการ 
  นายวันชนะ  อินโต   กรรมการ 
  พระอธิการมัย  ผลปุญญโญ   กรรมการ 
  นายนิรุธ  โมรา   กรรมการ 
  นายสุเทพ  เกิดช่ืน   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
  นายชุน  พรหมมาอินทร  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
  นายนันทพงศ เพ็ชรบึงพราว  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
  นางวันเพ็ญ  จิตรเจริญ  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
  นายสิทธิพล  ฟาเฟองวิทยากุล  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
  พ.ต.ท. ศิลา  การะหัน   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
  นายนิสิต  เนินเพ่ิมพิสุทธ์ิ  กรรมการและเลขานุการ    

 



มีหนาที ่  
๑. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ และแนวปฏิบัติตาง ๆ เพ่ือสงเสริม สนับสนุนพัฒนา ดำเนินงาน

เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
๒. เสนอแนวทางในการวางระเบียบ ขอบังคับ และประกาศทีเ่กี่ยวของกับมาตรฐานในการประกัน

คุณภาพภายใน   
๓. กำกับติดตาม และใหความเห็น ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินการประกันคุณภาพภายใน 
๔. สนับสนุนใหมกีารพัฒนาคุณภาพ การตรวจ ติดตามคุณภาพและประเมินตนเองโดยถือวาการ

ประกันคุณภาพภายในเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารซึ่งเปนกระบวนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเน่ือง 

๒. คณะกรรมการดำเนินงานประกันคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประกอบดวย 
 นายนิสิต   เนินเพ่ิมพิสุทธ์ิ  ประธานกรรมการ 

 นางสุกัญญา  แดงชาวนา  รองประธานกรรมการ 
 นายธีระพงศ นวลศรี   กรรมการ 
 นางหทัยทิพย สุมมาตย  กรรมการ 
 นางอารียา   สุวรรณพักตร  กรรมการ 
 นายธวัช  สอนใจมั่น  กรรมการ 
 นายปริญ  อินทโชติ   กรรมการ 
 นายกฤษณพงศ นาทิพย   กรรมการ 
 นางสาวนันทนา อินแกว   กรรมการ 
 นางสาวบุศยสราล ี บุตรอามาตย  กรรมการ 

      นายญาณาธิป  วงศสุภา   กรรมการและเลขานุการ  
มีหนาที ่ 

๑. จัดทำแนวทาง และวิธีการประกันคุณภาพภายในดานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การติดตาม
และการประเมินคุณภาพการศึกษา 

๒. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือใชกำกับ ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
การศึกษาใหมปีระสิทธิภาพและภายใตกรอบนโยบายและหลักการ 

๓. ดำเนินการใหมีการใหมีการจัดทำมาตรฐาน ตัวบงช้ีคุณภาพ ในการพัฒนาคุณภาพตามพันธกิจ
ของโรงเรียนใหครบถวนตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการประกันคุณภาพภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  

๔. ดำเนินการใหมีการจัดทำคูมอืการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
๕. พิจารณา ทบทวน ตรวจสอบ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาเพ่ือเสนอตอ

คณะกรรมการอำนวยการ 
๖. ดำเนินการใหมีการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา เสนอตอหนวยงานตนสังกัด

เปนประจำทุกป (ภายใน ๑๒๐ วัน นับจากวันสิ้นปการศึกษา) 
๗. ดำเนินการใหมีการเผยแพรระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใหหนวยงานทั้งภายในและ

ภายนอกสถานศึกษา 
๘. กำหนดมาตรฐาน การพัฒนาคุณภาพ การตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา

เพ่ือนำไปสูการปฏิบัติ 



 
๓. คณะกรรมการติดตาม ทบทวนการดำเนนิงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกอบดวย 

      นายนิสิต   เนินเพ่ิมพิสุทธ์ิ  ประธานกรรมการ 
  นายธวัช  สอนใจมั่น  รองประธานกรรมการ 
 นายธีระพงศ นวลศรี   กรรมการ 
  นางสุกัญญา  แดงชาวนา  กรรมการ 
 นางหทัยทิพย สุมมาตย  กรรมการ 
 นางสาวพันทิพย กอกอง   กรรมการ 
 นายสมศักด์ิ  คุมครอง   กรรมการ 
  นายสมบุญ  ชะนะแสน  กรรมการ 
  นางสาวนันทนา อินแกว   กรรมการ 
  นางสาววรีย  อินทนา   กรรมการ 
      นายญาณาธิป  วงศสุภา   กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาที ่
๑. กำหนดตัวบงช้ีในการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมงาน กลุมสาระการเรียนรู และงาน

กิจกรรมที่เกี่ยวของใหสอดคลองกับมาตรฐานและตัวบงช้ีของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

๒. วางแผนการดำเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมงาน และกลุมสาระการเรียนรู 
๓. ติดตามทบทวนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกลุมงานและกลุมสาระการ

เรียนรู 
๔. เตรียมเอกสารและหลักฐานตาง ๆ รวมถึงการเตรียมบุคลากร เพ่ือรอรับการติดตามและประเมิน

คุณภาพทั้งภายในและภายนอก 
๕. จัดทำแนวประเมินของกลุมงาน กลุมสาระการเรียนรู หรอืกิจกรรมที่ดำเนินงานตามแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษา สงเสริม ควบคุมและประเมินคุณภาพการศึกษาของกลุมงานและกลุมสาระ
การเรียนรูเมื่อสิ้นภาคเรียนของปการศึกษา 

๖. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานและขอเสนอแนะ วิธีการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของกลุมงาน
และกลุมสาระการเรียนรูเมื่อสิ้นภาคเรียนของปการศึกษา 

๗. ปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมายเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 
๔. คณะกรรมการรวบรวมสารสนเทศระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

ประกอบดวย 
นายนิสิต   เนินเพ่ิมพิสุทธ์ิ  ประธานกรรมการ 
นางสุกัญญา  แดงชาวนา  รองประธานกรรมการ 
นายธีระพงศ นวลศรี   กรรมการ 
 นายธวัช  สอนใจมั่น  กรรมการ  
 นายกฤษณพงศ นาทิพย   กรรมการ 
 นางสาวนันทนา อินแกว   กรรมการ 
 นางสาวบุศยสราล ี บุตรอามาตย  กรรมการ 
 นายปริญ  อินทโชติ   กรรมการ 
 นายญาณาธิป  วงศสุภา   กรรมการและเลขานุการ 



มีหนาที ่  
๑. ดำเนินการใหมีการจัดทำขอมูลสารสนเทศใหครบถวนตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน

และภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
๒. รายงานและสรุปผลการดำเนินงานตามมาตรฐาน เพ่ือจัดทำรายงานการประเมินตนเองของ

สถานศึกษา 
๓. พิจารณา ทบทวน ตรวจสอบ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพ่ือใหมีขอมลูรายงาน

ผลยอนกลับในการนำไปใชเพ่ือการพัฒนางานตอไป 

ใหผูที่ไดรับการแตงต้ังตามคำสั่ง ปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถและ 
เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ 
 

ทั้งน้ี  ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 
 

  สั่ง  ณ  วันที่  30  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 
 
   
                   (นายนิสิต เนินเพ่ิมพิสุทธ์ิ) 
                                                ผูอำนวยการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานเพื่อการประกันคณุภาพภายใน 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ (สพฐ.)  

ประกอบดวย ๓ ดาน ๑๓ มาตรฐาน (พ.ศ.๒๕๖๑) 

 
ผูรับผิดชอบ 

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพผูเรยีน 
๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน 
     ๑. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
คำนวณ 
     ๒. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหา 
     ๓. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 
     ๔. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 
     ๕. มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสตูรสถานศึกษา 
     ๖. มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ 

นางสุกัญญา แดงชาวนา(หัวหนามาตรฐาน) 
นายหทัยทิพย สุมมาตย 
นางฉัตราภรณ มิตรละมอม 
นายกฤษณพงศ นาทิพย 
วาท่ีรอยเอกนิพล ธาราช 
นางสาวนันทนา อินแกว 
นางสาวบุศยสราลี บุตรอามาตย 
นายญาณาธิป วงศสุภา 
นายปริญ  อินทโชติ 
นางสาวทัศนีย แถวอุทุม 
นางสาวไพเราะ พุทธสอน 
นางสาวสิริวิมล ทองศิริ 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 
     ๑. การมีคณุลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
     ๒. ความภาคภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย 
     ๓. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 
     ๔. สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 

นายกฤษณพงศ นาทิพย(หัวหนามาตรฐาน) 
นายธีระพงศ นวลศรี 
นายสมศักดิ์ คุมครอง 
นางสาวพันทิพย กอกอง 
นางหทัยทิพย สุมมาตย 
นางอารียา สุวรรณพักตร 
นางพรพิจิก ปลอดออน 
นายญาณาธิป วงศสุภา 
นางสาววิจิตรา เอมทอง 
นายอนุสรณ สุขบัว 
นายอดิศักดิ์ จันทะคุณ 

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบรหิารและการจัดการ 
๒.1 มีเปาหมายและวิสัยทัศนและพันธกิจทีส่ถานศึกษากำหนด
ชัดเจน 

นายธวัช สอนใจม่ัน(หัวหนามาตรฐาน) 
นางอารียา สุวรรณพักตร 
นายปริญ อินทโชติ  

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา นายญาณาธิป วงศสุภา(หัวหนามาตรฐาน) 
นางสุกัญญา แดงชาวนา 
นางสาวนันทนา อินแกว 
นางสาวบุศยสราลี บุตรอามาตย 
หัวหนากลุมสาระฯ (ทุกกลุมสาระฯ) 

๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดาน 
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย 

นางสาวบุศยสราลี บุตรอามาตย 
(หัวหนามาตรฐาน) 
นางสุกัญญา แดงชาวนา 
นางสาวนันทนา อินแกว 
นายญาณาธิป วงศสุภา 
หัวหนากลุมสาระฯ (ทุกกลุมสาระฯ) 

๒.๔ พัฒนาครแูละบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ นายธีระพงศ นวลศรี(หัวหนามาตรฐาน) 
นางอารียา สุวรรณพักตร 
นางสุกัญญา แดงชาวนา 



๒.๕ จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตอ 
การจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

นายสมบุญ ชะนะแสน(หัวหนามาตรฐาน) 
นายสมศักดิ์ คุมครอง 
นางหทัยทิพย สุมมาตย 
นายชัชชัย ปานแยม 
นางพรพิจิก ปลอดออน 
นายกฤษณพงศ นาทิพย 
วาท่ีรอยเอกนิพล ธาราช 
นายโกศล นอยอินทรวงศ 
นายถาวร แสนสุข 
นายวิเชียร ตายธาน ี

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการเรียนรู 

นายปริญ อินทโชติ(หัวหนามาตรฐาน) 
นางสาวนันทนา อินแกว 
นายชัชชัย ปานแยม 
นางฉัตราภรณ มิตรละมอม 
นางสาวบุศยสราลี บุตรอามาตย 
นางสาวสิริวิมล ทองศิริ 
นางสาวไพเราะ พุทธสอน 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่นนผูเรียน 
เปนสำคัญ 
๓.๑ จัดการเรยีนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
นำไปประยุกตใชในชีวิตได 

นางสาวศิรธิรางค สังสหชาติ (หัวหนามาตรฐาน) 
นางสาวนันทนา อินแกว 
นายญาณาธิป วงศสุภา 
นางสาวบุศยสราลี บุตรอามาตย 
หัวหนากลุมสาระฯ (ทุกกลุมสาระฯ) 

๓.๒ ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอ้ือตอ 
การเรียนรู 

นางสาวทัศนีย แถวอุทุม(หัวหนามาตรฐาน) 
นางหทัยทิพย สุมมาตย 
นางสาวศิรธิรางค สังสหชาติ 
นายญาณาธิป วงศสุภา 
นายปริญ อินทโชต ิ

๓.๓ มีการบรหิารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก นายหทัยทิพย สุมมาตย(หัวหนามาตรฐาน) 
นายธีระพงศ นวลศรี 
นางสุกัญญา แดงชาวนา 

๓.๔ การตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนำผลมา
พัฒนาผูเรียน 

นางสาวนันทนา อินแกว(หัวหนามาตรฐาน) 
นางสุกัญญา แดงชาวนา 
นายญาณาธิป วงศสุภา 
นางสาวบุศยสราลี บุตรอามาตย 
หัวหนากลุมสาระฯ (ทุกกลุมสาระฯ) 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

นางสาววรีย อินทนา(หัวหนามาตรฐาน) 
นางสุกัญญา แดงขาวนา 
นางอารียา สุวรรณพักตร 
นางหทัยทิพย สุมมาตย 
หัวหนากลุมสาระฯ (ทุกกลุมสาระฯ) 

 




