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ทิศทางของการศึกษา 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร 

 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ศึกษา วิเคราะห์ ทบทวนบริบทที่เก่ียวข้อง ซึ่งมีการปรับเปลี่ยน
ตามสถานการณ์ระดับประเทศ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
พ.ศ. 2560 – 2564 นโยบายแลพแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) นโยบายรัฐบาล 
(พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน 
( Sustainable Development Goals : SDGs) เป้าหมายที ่ 4 เป้าหมายด้านการศึกษา แผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 
2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ รายงานผลการดำเนินการตามตัวชี ้วัดของแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยนำมาเชื่อมโยงกับอำนาจของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และกำหนดเป็นมาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
– 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
วสิยัทัศน ์  

การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมี
คุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
พันธกิจ  

1. ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ทุกระดับ ทุกพื ้นที ่อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งงผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 

2. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษา  
ตามอัธยาศัยให้สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 

3. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างโอกาส และความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาอย่างทั ่วถึง  
ตามศักยภาพของผู้เรียน เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

4. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการ ครู 
และบุคลากรทางการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จำเป็นของผุ้เรียนในศตวรรษที่ 21  
เป้าประสงค์หลัก 

1. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีการบริหารและการจัดการศึกษาแบบบูรณาการตามหลัก  
ธรรมาภิบาล  

2. ผู้เรียนมีการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ และมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  
 3. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
 4. ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จำเป็นของ

ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
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นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดนโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
โดยยึดหลักของการพัฒนาที ่ย ั ่งยืนและการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต  
เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาขั้นพื ้นฐาน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 และมุ่งสู่ 
Thailand 4.0 ดังนี้ 
วิสัยทัศน์  
 สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน 
พันธกิจ 
 1. จัดการศึกษาเพื ่อเสริมสร้างความมั ่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะ ตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
 4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียม 
 5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
 6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
 7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระบบ และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือการพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 
นโยบาย 
 นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
 นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
       มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
 นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 จากนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนสู่
การปฏิบัติ เป็น 6 กลยุทธ์ที่สอดคล้องกัน ดังนี้ 
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กลยุทธ์ 
 กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และชาติ 
 กลยุทธ์ที่ 2 จัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐาน  
                         และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งงแวดล้อม 
 กลยุทธ์ที่ 6 ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

กลยทุธส์ำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต ๓๙ 
วสิยัทัศน ์

 เป็นองค์กรจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทีม่ีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย 

พันธกิจ 

 1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

 3. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะใน

ศตวรรษท่ี 21 

 4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง

ทั่วถึง 

 5. ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 

 6. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 

 7. ปรับสมดุลและส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและจัดการศึกษา

โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนาสู่ Thailand 4.0  

เป้าหมาย 

 1. ผู ้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั ่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ 

มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ 

อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 
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 2. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษาและอื่น ๆ 

ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 

 3. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะมีสมรรถนะ

ตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู ้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัยมีความสามารถ 

ในการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมืองพลโลกที่ดี (Global Citizen) 

พร้อมก้าวสู่สากล นำไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

 4. ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่

ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 

 5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และจรรยาบรรณ  

ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development 

Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 7. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 สถานศึกษา มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิง

บูรณาการ มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและการรายงานผลอย่าง

เป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

วสิยัทัศนโ์รงเรียนนครบางยางพิทยาคม 

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ส่งเสริมวิชาการ ประสานสัมพันธ์ชุมชน พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

พันธกจิ 

 1. จัดกิจกรรม การเรียนรู้ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
 2. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน 
 4. ช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ปรชัญาโรงเรยีน  
อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ : ตนแลเป็นที่พ่ึงแห่งตน 

( God helps those who help themselves. ) 
คำขวญั  

ประพฤติดี กีฬาเยี่ยม เปี่ยมความรู้ สู่ความเจริญ 
อตัลักษณ ์

ยิ้ม ไหว้ ทักทาย 
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การกำหนดค่าเป้าหมายแนบท้ายประกาศ โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 
เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จ 

มาตรฐานการศึกษา 
ค่าเป้าหมาย 

(ระดับคุณภาพ) 
มาตรฐานที ่1 คณุภาพผูเ้รยีน 
     1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
     1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ระดบัด ี

มาตรฐานที ่2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ ระดบัด ี
มาตรฐานที ่3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนทีเ่นน้ผู้เรยีนเปน็สำคญั ระดบัด ี
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เรือ่ง การกำหนดคา่เปา้หมายการพฒันาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานเพือ่การประกนัคณุภาพภายในสถานศึกษา 

มาตรฐาน ประเด็นที่พจิารณา 
นำ้หนกั 

คะแนน รวม 
มาตรฐานที ่1 คณุภาพผูเ้รยีน  40.00 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 20.00 

1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน  
การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 

3.00 
 

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 

4.00 
 

3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 2.00 
4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

3.00 

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

4.00 

6. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ 

4.00 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 20.00 
1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตาม 
ที่สถานศึกษากำหนด 

5.00 
 

2. ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 5.00 
3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย 

5.00 

4. สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 5.00 
มาตรฐานที ่2 กระบวนการ
บรหิารและการจดัการ 
 
 
 
 
 

 30.00 
2.1 มีเป้าหมายและวิสัยทัศน์และพันธกิจ 
ที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

5.00 
 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 5.00 
2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

5.00 
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2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ 

5.00 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม 
ที่เอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

5.00 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการและการเรียนรู้ 5.00 

มาตรฐานที ่3 กระบวนการ
จดัการเรยีนการสอนทีเ่น้น
ผูเ้รยีนเปน็สำคญั 

 30.00 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคดิ 
และปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ 
ในชีวิตได้ 

10.00 
 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

5.00 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 5.00 
3.4 การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

5.00 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

5.00 

รวม 100.00 
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เป้าหมายความสำเรจ็การพฒันาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานเพือ่การประกนัคณุภาพภายในสถานศึกษา 

โรงเรียนนครบางยางพทิยาคม ปกีารศึกษา ๒๕๖๓ 
มาตรฐาน ประเด็นที่พจิารณา เป้าหมาย แปลผล 

มาตรฐานที ่1 คณุภาพผูเ้รยีน 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน  
การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 
3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
6. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ 

3 ดี 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตาม 
ที่สถานศึกษากำหนด 
2. ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย 
4. สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

4 ดีเลิศ 

มาตรฐานที ่2 กระบวนการ
บรหิารและการจดัการ 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 มีเป้าหมายและวิสัยทัศน์และพันธกิจ 
ที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

3 ดี 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

3 ดี 

2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

3 ดี 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ 

4 ดีเลิศ 
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2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม 
ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

3 ดี 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการและการเรียนรู้ 

3 ดี 

มาตรฐานที ่3 กระบวนการ
จดัการเรยีนการสอนทีเ่น้น
ผูเ้รยีนเปน็สำคญั 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด 
และปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ 
ในชีวิตได้ 

3 ดี 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

3 ดี 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 3 ดี 
3.4 การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

3 ดี 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

3 ดี 
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มาตรฐานการศกึษาระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
แนบทา้ยประกาศโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม เรือ่ง ใหใ้ชม้าตรฐานการศกึษาระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  

ฉบบัลงวนัที ่30 มนีาคม 2563 

มาตรฐานการศกึษา ระดบัการศกึษาขัน้พื้นฐาน พ.ศ.2563 มีจำนวน 3 มาตรฐาน ได้แก ่
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
   1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี้ 
มาตรฐานที ่1 คณุภาพของผูเ้รยีน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
  2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
      ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
  3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
   1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
  2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
มาตรฐานที ่2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ 
 2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
      และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
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มาตรฐานที ่3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนทีเ่นน้ผู้เรยีนเปน็สำคญั 

 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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ตวัชีว้ดัและคา่เป้าหมายความสำเร็จตามประเดน็พจิารณา 
ของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดบัการศกึษาขัน้พื้นฐาน 

มาตรฐานที ่1 คณุภาพผูเ้รยีน จำนวน 10 ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ ดี (3) 
1.1 ประเดน็การพิจารณาด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน จำนวน 6 ประเด็นการพิจารณา      
1.1 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ระดบัคณุภาพ ด ี(3) 
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
    1.1 นักเรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
    และแก้ปัญหา 
    2.1 นักเรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในด้านสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ด้านการคิดวิเคราะห์  
         อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
    2.2 นักเรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในด้านสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ด้านการคิดอย่างม ี    
         วิจารณญาณ อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
    2.3 นักเรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในด้านสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ด้านการแก้ปัญหา  
         อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
    3.1 นักเรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในด้านการสร้างนวัตกรรม จากวิชาค้นคว้าอิสระ (IS)  
         ในระดับดีข้ึนไป 
    3.2 นักเรียนร้อยละ 70 ที่เรียนในวิชาค้นคว้าอิสระ (IS) มีผลงานจากการทำโครงงาน/สิ่งประดิษฐ์ 
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
    4.1 นักเรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต สรุปความรู้ 
         ด้วยตนเองและอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  
         ในระดับดีขึ้นไป 
    4.2 นักเรียนร้อยละ 70 ผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการใช้ 
         เทคโนโลยี ในระดับดีขึ้นไป 
5) มีผลสัมฤทธิ์ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
    5.1 นักเรียนร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมรายวิชาในระดับ 2.5 ขึ้นไป 
    5.2 นักเรียนร้อยละ 70 มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในระดับ 2.5 ขึ้นไป 
6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
    6.1 นักเรียนร้อยละ 70 มีผลการประเมินด้านความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ   
         ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตในระดับดีขึ้นไป 
    6.2 นักเรยีนร้อยละ 75 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความพร้อม 
         ในการศึกษาต่อหรือทำงาน  
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1.2 ประเดน็การพิจารณาด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน จำนวน 4 ประเด็นการพิจารณา      
1.2 คุณลกัษณะที่พงึประสงคข์องผูเ้รยีน ระดบัคณุภาพ ดีเลศิ (4) 
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
    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 มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติในระดับดีขึ้นไป 
         ตามเกณฑ์ประเมินของสถานศึกษา 
    2.3 นักเรียนร้อยละ 80 ยึดมัน่ในการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น   
         ประมุขในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์ประเมินของสถานศึกษา 
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
    3.1 นักเรียนร้อยละ 80 อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรม ชาติพันธุ์  
         ศาสนา ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์ประเมินของสถานศึกษา 
    3.2 นักเรียนร้อยละ 80 มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ  
         เป็นพลโลกที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม ในระดับดีข้ึนไป 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 มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
         และมีจิตสาธารณะ ในระดับดีข้ึนไป ตามเกณฑ์ประเมินของสถานศึกษา 
    4.4 นักเรียนร้อยละ 80 มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรู้ในการป้องกันอุบัติเหตุ ภัยคุกคาม 
         หลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติด การทะเลาะวิวาท ปัญหาทางเพศและอบายมุข ในระดับดีขึ้นไป  
         ตามเกณฑ์ประเมินของสถานศึกษา 
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มาตรฐานที ่2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ จำนวน 6 ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ ดี (3) 
ระดบัคณุภาพ ด ี(3) 
2.1 มีเป้าหมายและวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนด อยู่ในระดับ ดี 
    2.2.1 สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
            มีแผนพัฒนาการศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา อยู่ในระดับ ดี 
    2.2.1 สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการคุณภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานของ 
            สถานศึกษาที่ได้กำหนดค่าเป้าหมายไว้  
    2.2.2 สถานศึกษามีระบบการนิเทศภายในของสถานศึกษา 
2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
    และทุกกลุ่มเป้าหมาย อยู่ในระดับ ดี 
    2.3.1 สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
    2.3.2 สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
           ขั้นพ้ืนฐาน และสามารถตรวจสอบได้ 
    2.3.3 สถานศึกษามีหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ 
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
    2.4.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมให้มีการพัฒนาตนเองปีการศึกษาละ 2 ครั้ง 
    2.4.2 ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากชุมชนการเรียนรู้ (PLC) 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ อยู่ในระดับ ดี 
    2.5.1 นักเรียนและครูมีความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียน 
    2.5.2 มีแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ อยู่ในระดับ ดี 
    2.6.1 สถานศึกษามีระบบการจัดหา การพัฒนาและบริการเทคโนโลยีเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ 
           และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 
 

มาตรฐานที ่3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนทีเ่นน้ผู้เรยีนเปน็สำคญั จำนวน 5 ประเด็นพิจารณา 
ระดับคุณภาพ ดี (3) 
ระดบัคณุภาพ ด ี(3) 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
    3.1.1 ครูร้อยละ 70 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิด 
           และให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา 
    3.1.2 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีนวัตกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning  
           ปีการศึกษาละ 1 นวัตกรรม 
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
    3.2.1 ครูร้อยละ 70 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
    3.2.2 ครรู้อยละ 70 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ 
            มีการใช้ Application เพ่ือการเรียนรู้ 
    3.2.3 ครรู้อยละ 70 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก   
           สถานศึกษา มีการบูรณการภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน เอ้ือต่อผู้เรียนให้ 
           เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
    3.3.1 ครูร้อยละ 70 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ส่งผลให้นักเรียน 
           รักการเรียนรู้ 
    3.3.2 ครูร้อยละ 70 มีการดูแล ช่วยเหลือ ปฏิสัมพันธ์เชงิบวกกับนักเรียนที่ปรึกษา 
           ผ่านกิจกรรม Home Room อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง 
3.4 การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
    2.4.1 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองปีการศึกษาละ 2 ครั้ง  
    2.4.2 ครูร้อยละ 70 มีเครื่องมือและวิธีประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายของการเรียนรู้ 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
    2.5.1 ครูร้อยละ 70 และผู้เกี่ยวข้อง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา   
           และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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คำอธิบาย มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน (40.00 คะแนน)  
ผลการเรียนรู้ที่เป็นคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ประกอบด้ว ยความสามารถ 

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

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

กำหนดในแต่ละระดับชั้น  
ประเด็นการพิจารณา  
1. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียนได้เหมาะสมตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น  
2. ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยได้เหมาะสมตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น  
3. ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เหมาะสมตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น  
ภ. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดคำนวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
เกณฑ์การพิจารณา 
1. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียนได้เหมาะสมตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 

คำอธบิายระดบัคณุภาพ ระดบัคณุภาพ แปลผล 
ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียนได้เหมาะสม 
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น ร้อยละ 85 ขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 5 

ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียนได้เหมาะสม 
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น ร้อยละ 80 - 84 

ดีเลิศ 4 

ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียนได้เหมาะสม 
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น ร้อยละ 70 - 79 

ดี 3 

ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียนได้เหมาะสม 
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น ร้อยละ 50 - 69 

ปานกลาง 2 

ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียนได้เหมาะสม 
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น ต่ำกว่าร้อยละ 50 

กำลังพัฒนา 1 
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2. ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยได้เหมาะสมตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น  
คำอธบิายระดบัคณุภาพ ระดบัคณุภาพ แปลผล 

ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยได้เหมาะสม 
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น ร้อยละ 85 ขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 5 

ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยได้เหมาะสม 
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น ร้อยละ 80 - 84 

ดีเลิศ 4 

ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยได้เหมาะสม 
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น ร้อยละ 70 - 79 

ดี 3 

ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยได้เหมาะสม 
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น ร้อยละ 50 - 69 

ปานกลาง 2 

ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยได้เหมาะสม 
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น ต่ำกว่าร้อยละ 50 

กำลังพัฒนา 1 

3. ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เหมาะสมตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
คำอธบิายระดบัคณุภาพ ระดบัคณุภาพ แปลผล 

ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เหมาะสม
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น ร้อยละ 85 ขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 5 

ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เหมาะสม
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น ร้อยละ 80 - 84 

ดีเลิศ 4 

ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เหมาะสม
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น ร้อยละ 70 - 79 

ดี 3 

ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เหมาะสม
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น ร้อยละ 50 - 69 

ปานกลาง 2 

ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เหมาะสม
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น ต่ำกว่าร้อยละ 50 

กำลังพัฒนา 1 

4. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดคำนวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น  
คำอธบิายระดบัคณุภาพ ระดบัคณุภาพ แปลผล 

ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดคำนวณตามเกณฑ์ 
ของแต่ละระดับชั้น ร้อยละ 85 ขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 5 

ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดคำนวณตามเกณฑ์ 
ของแต่ละระดับชั้น ร้อยละ 80 – 84 
 

ดีเลิศ 4 
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ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดคำนวณตามเกณฑ์ 
ของแต่ละระดับชั้น ร้อยละ 70 - 79 

ดี 3 

ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดคำนวณตามเกณฑ์ 
ของแต่ละระดับชั้น ร้อยละ 50 - 69 

ปานกลาง 2 

ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดคำนวณตามเกณฑ์ 
ของแต่ละระดับชั้น ต่ำกว่าร้อยละ 50 

กำลังพัฒนา 1 

ตารางสรุประดับคุณภาพ 
1. ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 

ประเด็นพจิารณา ระดบัคณุภาพ แปลผล 
1. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียนได้เหมาะสมตาม
เกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 

  

2. ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยได้เหมาะสม
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 

  

3. ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้
เหมาะสมตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 

  

4. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดคำนวณตามเกณฑ์ 
ของแต่ละระดับชั้น 

  

สรปุระดบัคุณภาพ (ฐานนยิม : Mode)   

เกณฑ์การให้คะแนนใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กำหนดการแปลผล 5 เท่ากับ 3 คะแนน 
 
 

 

วธิกีารเก็บรวบรวมขอ้มลู/ แหลง่ขอ้มลู 

วธิกีารเก็บรวบรวมขอ้มลู แหล่งขอ้มลู 
1. การสัมภาษณ์การสอบถาม 
การสังเกตพฤติกรรม 

ผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

2. การตรวจเอกสาร หลักฐาน 
ร่องรอยการปฏิบัติงาน  
หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ 

ตรวจสอบเอกสารที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนจากข้อมูล 
และหลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น 
- แบบสรุปผลการอ่าน การเขียน 
- บันทึกการอ่าน 
- แบบสรุปรายงานการประเมินความสามารถในการอ่าน 

=
คะแนนที่ได้จากการแปลผล

5
× 3 



20 
 

คิดวิเคราะห์และเขียน 
- เอกสารการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับชั้น 
- ชิ้นงาน ผลงานนักเรียน 
- รายงานโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ 
- สังเกตพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน 
ตรวจสอบเอกสาร เช่น 
- แบบสรุปผลการคิดคำนวณของนักเรียน 
- เอกสารการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับชั้น 
- แบบสรุปรายงานการประเมินความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ 
คำนวณ 
- สมุดแบบฝึกหัด/ชิ้นงาน/ผลงานนักเรียน 
- สังเกตพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน 

1.1.2 มีความสามารถในการคิดวเิคราะห ์คดิอย่างมวีจิารณญาณ อภปิรายแลกเปลีย่นความ
คิดเหน็และแกป้ัญหา (4.00 คะแนน) 
ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจำแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ

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

คำอธบิายระดบัคณุภาพ ระดบัคณุภาพ แปลผล 
ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา และนำไปประยุกต์ใช้ 
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ร้อยละ 85 ขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 5 

ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา และนำไปประยุกต์ใช้ 
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ร้อยละ 80 - 84 

ดีเลิศ 4 



21 
 

ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา และนำไปประยุกต์ใช้ 
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ร้อยละ 70 – 79 

ดี 3 

ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา และนำไปประยุกต์ใช้ 
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ร้อยละ 50 - 69 

ปานกลาง 2 

ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา และนำไปประยุกต์ใช้ 
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ต่ำกว่าร้อยละ 50 

กำลังพัฒนา 1 

เกณฑ์การให้คะแนนใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กำหนดการแปลผล 5 เท่ากับ 4 คะแนน 
 
 

 

วธิกีารเก็บรวบรวมขอ้มลู/ แหลง่ขอ้มลู 

วธิกีารเก็บรวบรวมขอ้มลู แหล่งขอ้มลู 
1. การสัมภาษณ์การสอบถาม 
การสังเกตพฤติกรรม 

ผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

2. การตรวจเอกสาร หลักฐาน 
ร่องรอยการปฏิบัติงาน  
หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ 

ตรวจสอบเอกสารที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนจากข้อมูลและ
หลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น 
- แบบสรุปรายงานการประเมินความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์
และเขียน 
- บันทึกการทำงาน/ชิ้นงาน/ผลงานนักเรียน 
- การนำเสนองาน/โครงงาน/IS 
- ร่องรอยกิจกรรม โครงการ รายงานโครงการเปิดบ้านวิชาการ 
โครงการคุณธรรม และ IS 
- รายงานโครงการพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมลดเวลาเรียนฯ 
- รายงานโครงการส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพฯ 
- รายงานโครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- รายงานโครงการพัฒนานักเรียนห้องเรียนพิเศษ 
- สังเกตพฤติกรรมการเรียน การทำงานร่วมกัน 

 

=
คะแนนที่ได้จากการแปลผล

5
× 4 
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1.1.3 มีความสามารถในการสรา้งนวตักรรม (2.00 คะแนน) 
ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและการทำงานเป็นทีมเชื่อมโยง 

องค์ความรู ้และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ ่งใหม่ ๆ อาจเป็นแนวความคิดโครงการ 
โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต 
ประเด็นการพจิารณา 
1. ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและการทำงานเป็นทีม เชื่อมโยง  
องค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
เกณฑ์การพิจารณา 
2. ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและการทำงานเป็นทีม เชื่อมโยง  
องค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้อย่างเหมาะสม 

คำอธบิายระดบัคณุภาพ ระดบัคณุภาพ แปลผล 
ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและการทำงาน
เป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ 
ได้อย่างเหมาะสม ร้อยละ 85 ขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 5 

ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและการทำงาน
เป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ 
ได้อย่างเหมาะสม ร้อยละ 80 - 84 

ดีเลิศ 4 

ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและการทำงาน
เป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ 
ได้อย่างเหมาะสม ร้อยละ 70 - 79 

ดี 3 

ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและการทำงาน
เป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ 
ได้อย่างเหมาะสม ร้อยละ 50 - 69 

ปานกลาง 2 

ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและการทำงาน
เป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ 
ได้อย่างเหมาะสม ต่ำกว่าร้อยละ 50 

กำลังพัฒนา 1 

เกณฑ์การให้คะแนนใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กำหนดการแปลผล 5 เท่ากับ 2 คะแนน 
 
 

 

 

 

=
คะแนนที่ได้จากการแปลผล

5
× 2 
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วธิกีารเก็บรวบรวมขอ้มลู/ แหลง่ขอ้มลู 

วธิกีารเก็บรวบรวมขอ้มลู แหล่งขอ้มลู 
1. การสัมภาษณ์การสอบถาม 
การสังเกตพฤติกรรม 

ผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

2. การตรวจเอกสาร หลักฐาน 
ร่องรอยการปฏิบัติงาน  
หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ 

ตรวจสอบเอกสารที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนจากข้อมูลและ
หลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น 
- แบบสรุปรายงานการประเมินความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์
และเขียน 
- บันทึกการทำงาน/ชิ้นงาน/ผลงานนักเรียน 
- การนำเสนองาน/โครงงาน/IS 
- ร่องรอยกิจกรรม โครงการ รายงานโครงการเปิดบ้านวิชาการ 
โครงการคุณธรรม และ IS 
- รายงานโครงการพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมลดเวลาเรียนฯ 
- รายงานโครงการส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพฯ 
- รายงานโครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- รายงานโครงการพัฒนานักเรียนห้องเรียนพิเศษ 
- สังเกตพฤติกรรมการเรียน การทำงานร่วมกัน 

1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (3.00 คะแนน) 
ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการพัฒนาตนเอง 

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

คำอธบิายระดบัคณุภาพ ระดบัคณุภาพ แปลผล 
ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่าง
เหมาะสม ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 85 ขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 5 

ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่าง
เหมาะสม ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 80 - 84 

ดีเลิศ 4 
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ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่าง
เหมาะสม ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 70 -79 

ดี 3 

ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่าง
เหมาะสม ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 50 - 69 

ปานกลาง 2 

ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่าง
เหมาะสม ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ต่ำกว่าร้อยละ 50 

กำลังพัฒนา 1 

เกณฑ์การให้คะแนนใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กำหนดการแปลผล 5 เท่ากับ 3 คะแนน 
 
 

 

วธิกีารเก็บรวบรวมขอ้มลู/ แหลง่ขอ้มลู 

วธิกีารเก็บรวบรวมขอ้มลู แหล่งขอ้มลู 
1. การสัมภาษณ์การสอบถาม การสังเกต
พฤติกรรม 

ผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

2. การตรวจเอกสาร หลักฐาน  
ร่องรอยการปฏิบัติงาน หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ 

ตรวจสอบเอกสารที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
จากข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น 
- บันทึกการทำงาน/ชิ้นงาน/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. ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะต่าง ๆ 
ตามหลักสูตรสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม และต่อเนื่อง 
 

=
คะแนนที่ได้จากการแปลผล

5
× 3 
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เกณฑ์การพิจารณา 
1. ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะต่าง ๆ 
ตามหลักสูตรสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม และต่อเนื่อง 

คำอธบิายระดบัคณุภาพ ระดบัคณุภาพ แปลผล 
ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ความเข้าใจ 
และทักษะต่าง ๆ ตามหลักสูตรสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม และต่อเนื่อง 
ร้อยละ 85 ขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 5 

ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ความเข้าใจ 
และทักษะต่าง ๆ ตามหลักสูตรสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม และต่อเนื่อง 
ร้อยละ 80 - 84 

ดีเลิศ 4 

ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ความเข้าใจ 
และทักษะต่าง ๆ ตามหลักสูตรสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม และต่อเนื่อง 
ร้อยละ 70 - 79 

ดี 3 

ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ความเข้าใจ 
และทักษะต่าง ๆ ตามหลักสูตรสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม และต่อเนื่อง 
ร้อยละ 50 - 69 

ปานกลาง 2 

ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ความเข้าใจ 
และทักษะต่าง ๆ ตามหลักสูตรสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม และต่อเนื่อง 
ต่ำกว่าร้อยละ 50 

กำลังพัฒนา 1 

เกณฑ์การให้คะแนนใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กำหนดการแปลผล 5 เท่ากับ 4 คะแนน 
 
 

 

วธิกีารเก็บรวบรวมขอ้มลู/ แหลง่ขอ้มลู 

วธิกีารเก็บรวบรวมขอ้มลู แหล่งขอ้มลู 
1. การสัมภาษณ์การสอบถาม 
การสังเกตพฤติกรรม 

ผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

2. การตรวจเอกสาร หลักฐาน 
ร่องรอยการปฏิบัติงาน  
หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ 

ตรวจสอบเอกสารที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนจากข้อมูลและ
หลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น 
- แบบสรุปรายงานการประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียน 
- เอกสารการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับชั้น 

=
คะแนนที่ได้จากการแปลผล

5
× 4 
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- ชิ้นงาน ผลงานนักเรียน 
- รายงานผลการพัฒนาผู้เรียนแต่ละรายวิชา 
- สังเกตพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน 
- รายงานโครงการพัฒนานักเรียนห้องเรียนพิเศษ 

1.1.6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ (4.00 คะแนน) 
ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการ เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้น  

ที่สูงขึ้น การทำงานหรืองานอาชีพ 
ประเด็นการพิจารณา 
1. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติทีดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น 
2. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะในการทำงาน ประกอบอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย 
เกณฑ์การพิจารณา 
1. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติทีดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น 

คำอธบิายระดบัคณุภาพ ระดบัคณุภาพ แปลผล 
ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติทีดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น
ร้อยละ 85 ขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 5 

ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติทีดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น
ร้อยละ 80 - 84 

ดีเลิศ 4 

ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติทีดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น
ร้อยละ 70 - 79 

ดี 3 

ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติทีดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น
ร้อยละ 50 - 69 

ปานกลาง 2 

ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติทีดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น
ต่ำกว่าร้อยละ 50 

กำลังพัฒนา 1 

2. ผู้เรียนมีความรู้ทักษะในการทำงานประกอบอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย 
คำอธบิายระดบัคณุภาพ ระดบัคณุภาพ แปลผล 

ผู้เรียนมีความรู้ทักษะในการทำงานประกอบอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย 
ร้อยละ 85 ขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 5 

ผู้เรียนมีความรู้ทักษะในการทำงานประกอบอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย 
ร้อยละ 80 - 84 

ดีเลิศ 4 

ผู้เรียนมีความรู้ทักษะในการทำงานประกอบอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย 
ร้อยละ 70 - 79 

ดี 3 



27 
 

ผู้เรียนมีความรู้ทักษะในการทำงานประกอบอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย 
ร้อยละ 50 - 69 

ปานกลาง 2 

ผู้เรียนมีความรู้ทักษะในการทำงานประกอบอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย 
ต่ำกว่าร้อยละ 50 

กำลังพัฒนา 1 

เกณฑ์การให้คะแนนใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กำหนดการแปลผล 5 เท่ากับ 4 คะแนน 
 
 

 
วธิกีารเก็บรวบรวมขอ้มลู/ แหลง่ขอ้มลู 

วธิกีารเก็บรวบรวมขอ้มลู แหล่งขอ้มลู 
1. การสอบถามสัมภาษณ์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้เรียน และผู้ที่เก่ียวข้อง 
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 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด (5.00 คะแนน) 
ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกติกา มีค่านิยมและจิตสำนึก 

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

=
คะแนนที่ได้จากการแปลผล

5
× 4 
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คำอธบิายระดบัคณุภาพ ระดบัคณุภาพ แปลผล 
ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคมและจิตสำนึก
ตามท่ีสถานศึกษากำหนดปรากฏชัดเจน โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และวัฒนธรรม
อันดีของสังคม ร้อยละ 85 ขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 5 

ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคมและจิตสำนึก
ตามท่ีสถานศกึษากำหนดปรากฏชัดเจน 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 
 
 

 
วธิกีารเก็บรวบรวมขอ้มลู/ แหลง่ขอ้มลู 

วธิกีารเก็บรวบรวมขอ้มลู แหล่งขอ้มลู 
1. การสัมภาษณ์การสอบถาม 
การสังเกตพฤติกรรม 

ผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

2. การตรวจเอกสาร หลักฐาน 
ร่องรอยการปฏิบัติงาน  
หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ 

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

=
คะแนนที่ได้จากการแปลผล

5
× 5 
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- รายงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธตามอัตลักษณ์  
- รายงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- สังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
- สัมภาษณ์นักเรียนเกี่ยวกับการจัดทำโครงงานคุณธรรม  
การเรียนอื่น ๆ 

 1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย (5.00 คะแนน) 
ผู ้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย 
ประเด็นการพิจารณา 
1. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม 
2. ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ในความเป็นไทยและเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย

และแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจำวัน 
เกณฑ์การพิจารณา 
1. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม 

คำอธบิายระดบัคณุภาพ ระดบัคณุภาพ แปลผล 
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
อย่างเป็นรูปธรรม ร้อยละ 85 ขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 5 

ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
อย่างเป็นรูปธรรม ร้อยละ 80 - 84 

ดีเลิศ 4 

ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
อย่างเป็นรูปธรรม ร้อยละ 70 - 79 

ดี 3 

ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
อย่างเป็นรูปธรรม ร้อยละ 50 - 69 

ปานกลาง 2 

ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
อย่างเป็นรูปธรรม ต่ำกว่าร้อยละ 50 

กำลังพัฒนา 1 
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2. ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ในความเป็นไทยและเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย
และแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจำวัน 

คำอธบิายระดบัคณุภาพ ระดบัคณุภาพ 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 

ประเด็นพจิารณา ระดบัคณุภาพ แปลผล 
1. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม 

  

2. ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ในความเป็นไทยและเห็น
คุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยและแสดงออกได้อย่างเหมาะสม
ในชีวิตประจำวัน 

  

สรปุระดบัคุณภาพ (ฐานนยิม : Mode)   

เกณฑ์การให้คะแนนใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กำหนดการแปลผล 5 เท่ากับ 5 คะแนน 
 
 

 

=
คะแนนที่ได้จากการแปลผล

5
× 5 
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วธิกีารเก็บรวบรวมขอ้มลู/ แหลง่ขอ้มลู 

วธิกีารเก็บรวบรวมขอ้มลู แหล่งขอ้มลู 
1. การสัมภาษณ์การสอบถาม 
การสังเกตพฤติกรรม 

สัมภาษณ์ผู้เรียนเกี่ยวกับความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
เช่น  
- นักเรียนรู้สึกอย่างไรที่เกิดเป็นคนไทยในท้องถิ่นนี้  
- นักเรียนมีความภูมิใจสิ่งใดบ้างในท้องถิ่น  
- นักเรียนชอบหรือไม่ชอบการเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญ เพราะเหตุใด 

2. การตรวจเอกสาร หลักฐาน 
ร่องรอยการปฏิบัติงาน  
หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ 

- ร่องรอยการจัดกิจกรรม โครงการ 
- รายงานผลการลงพ้ืนที่รับผิดชอบ 
- รายงานโครงการค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
- รายงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียงฯ 
- รายงานกิจกรรมทางศาสนา 
- รายงานโครงการกิจกรรมวันสำคัญ 
- รายงานกิจกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย (5.00 คะแนน) 
ผู ้เร ียนยอมรับและอยู ่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านเพศ วัย  

เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี 
ประเด็นการพิจารณา 
ผู้เรียนยอมรับเหตุผล ความคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
เกณฑ์การพิจารณา 
1. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

คำอธบิายระดบัคณุภาพ ระดบัคณุภาพ แปลผล 
ผู้เรียนยอมรับเหตุผล ความคิดเห็นของผู้อ่ืน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
ร้อยละ 85 ขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 5 

ผู้เรียนยอมรับเหตุผล ความคิดเห็นของผู้อ่ืน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
ร้อยละ 80 - 84 

ดีเลิศ 4 

ผู้เรียนยอมรับเหตุผล ความคิดเห็นของผู้อ่ืน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
ร้อยละ 70 - 79 

ดี 3 

ผู้เรียนยอมรับเหตุผล ความคิดเห็นของผู้อ่ืน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
ร้อยละ 50 - 69 

ปานกลาง 2 

ผู้เรียนยอมรับเหตุผล ความคิดเห็นของผู้อ่ืน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
ต่ำกว่าร้อยละ 50 

กำลังพัฒนา 1 
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เกณฑ์การให้คะแนนใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กำหนดการแปลผล 5 เท่ากับ 5 คะแนน 
 
 

 
วธิกีารเก็บรวบรวมขอ้มลู/ แหลง่ขอ้มลู 

วธิกีารเก็บรวบรวมขอ้มลู แหล่งขอ้มลู 
1. การสัมภาษณ์การสอบถาม 
การสังเกตพฤติกรรม 

สัมภาษณ์นักเรียนเกี่ยวกับการเลือกตั้ง การทำงานการทำกิจกรรม
ร่วมกันเป็นทีม 

2. การตรวจเอกสาร หลักฐาน 
ร่องรอยการปฏิบัติงาน  
หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ 

- รายงานกิจกรรมการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

1.2.4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม (5.00 คะแนน) 
ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ สังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสม 

ในแต่ละช่วงวัย สามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อ่ืน ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน 
ประเด็นการพิจารณา 
1. ผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง 
2. ผู้เรียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ 
3. ผู้เรียนรู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก 
4. ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระทำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว ชุมชนและสังคม 
เกณฑ์การพิจารณา 
1. ผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง 

คำอธบิายระดบัคณุภาพ ระดบัคณุภาพ 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 

 

 

 

=
คะแนนที่ได้จากการแปลผล

5
× 5 
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2. ผู้เรียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ 
คำอธบิายระดบัคณุภาพ ระดบัคณุภาพ 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 
คำอธบิายระดบัคณุภาพ ระดบัคณุภาพ 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. ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระทำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว ชุมชนและสังคม 
คำอธบิายระดบัคณุภาพ ระดบัคณุภาพ แปลผล 

ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระทำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดี 
ในครอบครัว ชุมชนและสังคม ร้อยละ 85 ขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 5 

ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระทำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดี 
ในครอบครัว ชุมชนและสังคม ร้อยละ 80 - 84 

ดีเลิศ 4 

ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระทำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดี 
ในครอบครัว ชุมชนและสังคม ร้อยละ 70 - 79 

ดี 3 

ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระทำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดี 
ในครอบครัว ชุมชนและสังคม ร้อยละ 50 - 69 

ปานกลาง 2 

ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระทำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดี 
ในครอบครัว ชุมชนและสังคมต่ำกว่าร้อยละ 50 

กำลังพัฒนา 1 
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ตารางสรุประดับคุณภาพ 
สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

ประเด็นพจิารณา ระดบัคณุภาพ แปลผล 
1. ผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง   
2. ผู้เรียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ   
3. ผู้เรียนรู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง  
ข่มเหง รังแก 

  

4. ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระทำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง  
และอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว ชุมชนและสังคม 

  

สรปุระดบัคุณภาพ (ฐานนยิม : Mode)   

เกณฑ์การให้คะแนนใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กำหนดการแปลผล 5 เท่ากับ 5 คะแนน 
 
 

 
วธิกีารเก็บรวบรวมขอ้มลู/ แหลง่ขอ้มลู 

วธิกีารเก็บรวบรวมขอ้มลู แหล่งขอ้มลู 
1. การสัมภาษณ์การสอบถาม 
การสังเกตพฤติกรรม 

ผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

2. การตรวจเอกสาร หลักฐาน 
ร่องรอยการปฏิบัติงาน  
หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

=
คะแนนที่ได้จากการแปลผล

5
× 5 
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คำอธิบาย มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ (30.00 คะแนน) 
เป็นการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจ 

อย่างชัดเจน สามารถดำเนินงานพัฒนาวิชาการที ่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  
ในทุกกลุ ่มเป้าหมาย จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มี  
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ 
รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 

2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน (5.00 คะแนน) 
สถานศึกษากำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ 

สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของ
รัฐบาลและของต้นสังกัด รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
ประเด็นการพิจารณา 
1. สถานศึกษามีแผนและดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาที่มี 
ความเหมาะสม 
2. พัฒนาวิชาการท่ีเน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกคน และดำเนินอย่างเป็นรูปธรรม 
เกณฑ์การพิจารณา 
1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

คำอธบิายระดบัคณุภาพ ระดบัคณุภาพ แปลผล 
มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ 
สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษา
แห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม 

ยอดเยี่ยม 5 

มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน สอดคล้องกับ 
บริบทของสถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการ 
ศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ 

ดีเลิศ 4 

มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน สอดคล้องกับ 
บริบทของสถานศึกษา เป็นไปได้ในการปฏิบัติ 

ดี 3 

มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน  
เป็นไปได้ในการปฏิบัติ 

ปานกลาง 2 

มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดไม่ชัดเจน กำลังพัฒนา 1 
เกณฑ์การให้คะแนนใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กำหนดการแปลผล 5 เท่ากับ 5 คะแนน 

 
 =

คะแนนที่ได้จากการแปลผล

5
× 5 
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วธิกีารเก็บรวบรวมขอ้มลู/ แหลง่ขอ้มลู 

วธิกีารเก็บรวบรวมขอ้มลู แหล่งขอ้มลู 
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 
- สถานศึกษาแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามแผนอย่างไร 

2. การตรวจเอกสาร หลักฐาน 
ร่องรอยการปฏิบัติงาน  
หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ 

ตรวจเอกสาร แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปี 

 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา (5.00 คะแนน) 
สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบทั้งในส่วน 

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

1. บริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 
เกณฑ์การพิจารณา 

 1. บริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 
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คำอธบิายระดบัคณุภาพ ระดบัคณุภาพ 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 
 
 

 

วธิกีารเก็บรวบรวมขอ้มลู/ แหลง่ขอ้มลู 

วธิกีารเก็บรวบรวมขอ้มลู แหล่งขอ้มลู 
1. การสัมภาษณ์การสอบถาม 
การสังเกตพฤติกรรม 

คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้เรียน  
ผู้ปกครองนักเรียน เกี่ยวกับการดำเนินงานพัฒนาวิชาการ 
ที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนฯ 

2. การตรวจเอกสาร หลักฐาน 
ร่องรอยการปฏิบัติงาน  
หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ 

ตรวจเอกสาร แผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา แผนอัตรากำลัง 
เอกสารงานแนะแนว เอกสารการนิเทศ 

 

 

 

=
คะแนนที่ได้จากการแปลผล

5
× 5 
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 2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที ่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  
และทุกกลุ่มเป้าหมาย (5.00 คะแนน) 

สถานศึกษาบริหารจัดการเกี ่ยวกับงานวิชาการ ทั ้งด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรม  
เสริมหลักสูตรกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื ่อมโยงวิถีชีวิตจริง และ
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย หมายรวมถึงการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มที่เรียนแบบควบรวม  
หรือกลุ่มที่เรียนร่วมด้วย 
ประเด็นการพิจารณา 
1. พัฒนาวิชาการท่ีเน้นผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรของสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
เกณฑ์การพิจารณา 
1. พัฒนาวิชาการท่ีเน้นผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรของสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

คำอธบิายระดบัคณุภาพ ระดบัคณุภาพ แปลผล 
ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรของ
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง และเป็นแบบอย่างได้ 

ยอดเยี่ยม 5 

ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร 
ของสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง 

ดีเลิศ 4 

ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร 
ของสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดี 3 

ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร 
ของสถานศึกษา 

ปานกลาง 2 

ไม่มีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
ตามหลักสูตรของสถานศึกษา 

กำลังพัฒนา 1 

เกณฑ์การให้คะแนนใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กำหนดการแปลผล 5 เท่ากับ 5 คะแนน 
 
 

 

วธิกีารเก็บรวบรวมขอ้มลู/ แหลง่ขอ้มลู 

วธิกีารเก็บรวบรวมขอ้มลู แหล่งขอ้มลู 
1. การสัมภาษณ์การสอบถาม 
การสังเกตพฤติกรรม 

คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้เรียน  
ผู้ปกครองนักเรียน เกี่ยวกับการดำเนินงานพัฒนาวิชาการ 
ที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนฯ 

=
คะแนนที่ได้จากการแปลผล

5
× 5 
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2. การตรวจเอกสาร หลักฐาน 
ร่องรอยการปฏิบัติงาน  
หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ 

ตรวจเอกสาร แผนพัฒนาวิชาการหลักสูตรสถานศึกษาฯ  
ข้อมูลการกำกับนิเทศ ติดตาม และประเมินผลของสถานศึกษา 
ด้านวิชาการ 

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

คำอธบิายระดบัคณุภาพ ระดบัคณุภาพ แปลผล 
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตาม 
ความต้องการของครู มีความรู้ ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานตำแหน่ง 
และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนางาน 

ยอดเยี่ยม 5 

พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตาม 
ความต้องการของครู มีความรู้ ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานตำแหน่ง 

ดีเลิศ 4 

พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตาม 
ความต้องการของครู 

ดี 3 

พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ปานกลาง 2 
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถตามหน้าที่ที่ได้รับครบทุกคน กำลังพัฒนา 1 

เกณฑ์การให้คะแนนใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กำหนดการแปลผล 5 เท่ากับ 5 คะแนน 
 
 

 

วธิกีารเก็บรวบรวมขอ้มลู/ แหลง่ขอ้มลู 

วธิกีารเก็บรวบรวมขอ้มลู แหล่งขอ้มลู 
1. การสัมภาษณ์การสอบถาม 
การสังเกตพฤติกรรม 

คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้เรียน  
ผู้ปกครองนักเรียน เกี่ยวกับการดำเนินงานพัฒนาวิชาการ 
ที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนฯ 

2. การตรวจเอกสาร หลักฐาน 
ร่องรอยการปฏิบัติงาน  

ตรวจเอกสาร แผนพัฒนาวิชาการหลักสูตรสถานศึกษาฯ  

=
คะแนนที่ได้จากการแปลผล

5
× 5 
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หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ ข้อมูลการกำกับนิเทศ ติดตาม และประเมินผลของสถานศึกษา 
ด้านวิชาการ 

 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
(5.00 คะแนน) 

สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั ้งภายในและภายนอกห้องเร ียน และ
สภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย 
ประเด็นการพิจารณา 
 1. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
เกณฑ์การพิจารณา 
 1. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

คำอธบิายระดบัคณุภาพ ระดบัคณุภาพ แปลผล 
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ กระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมายและมีความปลอดภัย 

ยอดเยี่ยม 5 

จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
อย่างมีคุณภาพ และมีความปลอดภัย 

ดีเลิศ 4 

จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
อย่างมีคุณภาพ กระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดี 3 

จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
อย่างมีคุณภาพ 

ปานกลาง 2 

จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ไม่ดีและไม่กระตุ้นให้ผู้เรียน 
ใฝ่เรียนรู้ 

กำลังพัฒนา 1 

เกณฑ์การให้คะแนนใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กำหนดการแปลผล 5 เท่ากับ 5 คะแนน 
 

 
 

วธิกีารเก็บรวบรวมขอ้มลู/ แหลง่ขอ้มลู 

วธิกีารเก็บรวบรวมขอ้มลู แหล่งขอ้มลู 
1. การสัมภาษณ์การสอบถาม 
การสังเกตพฤติกรรม 

คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้เรียน  
ผู้ปกครองนักเรียน เกี่ยวกับ 
- ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ 
- รายงานโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ 

=
คะแนนที่ได้จากการแปลผล

5
× 5 
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2. การตรวจเอกสาร หลักฐาน 
ร่องรอยการปฏิบัติงาน  
หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ 

ตรวจเอกสาร แผนการจัดสภาพแวดล้อมตรวจสภาพแวดล้อม อาคาร
สถานที่ แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน 

 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  
(5.00 คะแนน) 

สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้  
ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
ประเด็นการพิจารณา 
1. การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม  

   กับสภาพของสถานศึกษา 
เกณฑ์การพิจารณา 
1. การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
สภาพของสถานศึกษา 

คำอธบิายระดบัคณุภาพ ระดบัคณุภาพ แปลผล 
มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย นำไป
ประยุกต์ใช้ได้ และดำเนินการอย่างเป็นระบบ 

ยอดเยี่ยม 5 

มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย นำไป
ประยุกต์ใช้ได้ 

ดีเลิศ 4 

มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย 

ดี 3 

มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

ปานกลาง 2 

มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ กำลังพัฒนา 1 
เกณฑ์การให้คะแนนใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กำหนดการแปลผล 5 เท่ากับ 5 คะแนน 

 

 

 
 
 

=
คะแนนที่ได้จากการแปลผล

5
× 5 
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/ แหล่งข้อมูล 
วธิกีารเก็บรวบรวมขอ้มลู แหล่งขอ้มลู 

1. การสัมภาษณ์การสอบถาม 
การสังเกตพฤติกรรม 

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

2. การตรวจเอกสาร หลักฐาน 
ร่องรอยการปฏิบัติงาน  
หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ 

ตรวจเอกสาร แผนบริหารจัดการสารสนเทศสารสนเทศของโรงเรียน 
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ วารสารโรงเรียนเว็บไซต์โรงเรียน 

คำอธบิาย มาตรฐานที ่3 กระบวนการจดัการเรยีนการสอนที่เนน้ผูเ้รยีนเปน็สำคญั (30.00 คะแนน) 
เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา สร้างโอกาส

ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  
และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำผลที่ได้มาให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนา  
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน ชีวิต
ได้ (10.00 คะแนน) 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปจัด
กิจกรรมได้จริง มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นและต้องการความช่วยเหลือ
พิเศษ ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะ แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ นำเสนอผลงานและ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
ประเด็นการพิจารณา 
1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาเน้นให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ ใช้ในชีวิตได้ มีแผนการ
จัดการเรียนรู้ที ่สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริง มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะสำหรับผู้ที ่มี  
ความจำเป็นและต้องการความช่วยเหลือพิเศษ มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และมีการเผยแพร่ 
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เกณฑ์การพจิารณา 
1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาเน้นให้ผู้เรียนได้ 
เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มีแผนการ
จัดการเร ียนรู ้ท ี ่สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จร ิง มีร ูปแบบการจัดการเร ียนรู ้ เฉพาะสำหรับ  
ผู้ที่มีความจำเป็นและต้องการความช่วยเหลือพิเศษ มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และมีการเผยแพร่ 

คำอธบิายระดบัคณุภาพ ระดบัคณุภาพ แปลผล 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษาเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถ 
นำไปจัดกิจกรรมได้จริง มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะสำหรับผู้ที่มี 
ความจำเป็นและต้องการความช่วยเหลือพิเศษ มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้
และมีการเผยแพร่ 

ยอดเยี่ยม 5 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษาเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถ 
นำไปจัดกิจกรรมได้จริง มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะสำหรับผู้ที่มี 
ความจำเป็นและต้องการความช่วยเหลือพิเศษ 

ดีเลิศ 4 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตสถานศึกษา
เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปจัดกิจกรรม 
ได้จริง 

ดี 3 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตสถานศึกษา
เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถ 
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ปานกลาง 2 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตสถานศึกษา
เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 

กำลังพัฒนา 1 

เกณฑ์การให้คะแนนใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กำหนดการแปลผล 5 เท่ากับ 5 คะแนน 
 
 
 
 
 
 

=
คะแนนที่ได้จากการแปลผล

5
× 5 
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/ แหล่งข้อมูล 
วธิกีารเก็บรวบรวมขอ้มลู แหล่งขอ้มลู 
1. การสัมภาษณ์การ
สอบถาม การสังเกต
พฤติกรรม 

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

2. การตรวจเอกสาร 
หลักฐาน ร่องรอย 
การปฏิบัติงาน  
หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ 

ตรวจเอกสาร -หลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกผลหลังสอน 
เอกสารหลักฐานการวัดและประเมินผลเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
- สมุดการบ้านที่แสดงให้เห็นการให้ข้อมูลย้อนกลับชิ้นงานหรือ 
ผลงานของผู้เรียน/แฟ้มสะสมงานสื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้ ฯลฯ 

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

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

คำอธบิายระดบัคณุภาพ ระดบัคณุภาพ แปลผล 
มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ 
ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 

ยอดเยี่ยม 5 

มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ 
ด้วยตนเอง 

ดีเลิศ 4 

มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

ดี 3 

มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ืออำนวยต่อการเรียนรู้ ปานกลาง 2 
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มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการ
เรียนรู้ 

กำลังพัฒนา 1 

เกณฑ์การให้คะแนนใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กำหนดการแปลผล 5 เท่ากับ 5 คะแนน 
 
 
 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/ แหล่งข้อมูล 
วธิกีารเก็บรวบรวมขอ้มลู แหล่งขอ้มลู 

1. การสัมภาษณ์การสอบถาม 
การสังเกตพฤติกรรม 

สัมภาษณ์นักเรียนและครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน เช่น นักเรียน 
มีโอกาสได้ไปเรียนรู้จากชุมชนในเรื่องใดและจากแหล่งเรียนรู้ใดบ้าง 
นักเรียนชอบเรียนวิชาอะไรเพราะเหตุใด 

2. การตรวจเอกสารหลักฐาน 
ร่องรอยการปฏิบัติงาน  
หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ 

ตรวจเอกสาร - หลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกผล 
หลังสอน เอกสารบันทึกการใช้สื่อ เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา ผลงานของผู้เรียน/แฟ้มสะสมงานสื่อการเรียน 
การสอนและแหล่งเรียนรู้ ฯลฯ 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก (5.00 คะแนน) 
ครูผู ้สอนมีการบริหารจัดการชั ้นเรียน โดนเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู  

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

คำอธบิายระดบัคณุภาพ ระดบัคณุภาพ แปลผล 
ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ โดนเน้นการมีปฏิสัมพันธ์
เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักท่ีจะเรียนรู้ สามารถ
เรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 

ยอดเยี่ยม 5 

ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ โดนเน้นการมีปฏิสัมพันธ์
เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักท่ีจะเรียนรู้ 

ดีเลิศ 4 

=
คะแนนที่ได้จากการแปลผล

5
× 5 
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ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ โดนเน้นการมีปฏิสัมพันธ์
เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก 

ดี 3 

ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ โดนเน้นการมีปฏิสัมพันธ์
เชิงบวก 

ปานกลาง 2 

ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยไม่เอ้ืออำนวยให้นักเรียนเรียนรู้ 
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

กำลังพัฒนา 1 

เกณฑ์การให้คะแนนใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กำหนดการแปลผล 5 เท่ากับ 5 คะแนน 
 
 
 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/ แหล่งข้อมูล 
วธิกีารเก็บรวบรวมขอ้มลู แหล่งขอ้มลู 

1. การสัมภาษณ์การสอบถาม 
การสังเกตพฤติกรรม 

สัมภาษณ์นักเรียนและครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน เช่น นักเรียน 
ชอบเรียนวิชาอะไรเพราะเหตุใด 

2. การตรวจเอกสารหลักฐาน 
ร่องรอยการปฏิบัติงาน  
หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ 

ตรวจเอกสาร - หลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกผล 
หลังสอน ผลงานของผู้เรียน/แฟ้มสะสมงานสื่อการเรียนการสอนและ
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 
 
 

=
คะแนนที่ได้จากการแปลผล

5
× 5 
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คำอธบิายระดบัคณุภาพ ระดบัคณุภาพ แปลผล 
มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับ
เป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพ่ือนำไปใช้
พัฒนาการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม 5 

มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับ 
เป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 4 

มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผล 

ดี 3 

มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ปานกลาง 2 
มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่ไม่เป็นระบบ กำลังพัฒนา 1 

เกณฑ์การให้คะแนนใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กำหนดการแปลผล 5 เท่ากับ 5 คะแนน 
 
 
 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/ แหล่งข้อมูล 
วธิกีารเก็บรวบรวมขอ้มลู แหล่งขอ้มลู 

1. การสัมภาษณ์การสอบถาม 
การสังเกตพฤติกรรม 

สัมภาษณ์นักเรียนและครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  

2. การตรวจเอกสารหลักฐาน 
ร่องรอยการปฏิบัติงาน  
หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ 

ตรวจเอกสาร - หลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกผล 
หลังสอน ผลงานของผู้เรียน/แฟ้มสะสมงานสื่อการเรียนการสอนและ
แหล่งเรียนรู้ ฯลฯ 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
(5.00 คะแนน) 

ครูและผู ้มีส่วนเกี ่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี ่ยนความรู ้และประสบการณ์รวมทั้งให้ข ้อมูล
ป้อนกลับเพ่ือนำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
ประเด็นการพิจารณา 
1. มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ ครูและผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

=
คะแนนที่ได้จากการแปลผล

5
× 5 
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เกณฑ์การพิจารณา 
1. มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ ครูและผู้เกี ่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง  
การจัดการเรียนรู้ 

คำอธบิายระดบัคณุภาพ ระดบัคณุภาพ แปลผล 
มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนา 
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูและผู้เก่ียวข้องมีการแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม 5 

มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนา 
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล 
ย้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 4 

มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนา 
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล 

ดี 3 

มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนา 
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ปานกลาง 2 

ไม่มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนา 
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

กำลังพัฒนา 1 

เกณฑ์การให้คะแนนใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กำหนดการแปลผล 5 เท่ากับ 5 คะแนน 
 
 
 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/ แหล่งข้อมูล 
วธิกีารเก็บรวบรวมขอ้มลู แหล่งขอ้มลู 

1. การสัมภาษณ์การสอบถาม 
การสังเกตพฤติกรรม 

สัมภาษณ์ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  

2. การตรวจเอกสารหลักฐาน 
ร่องรอยการปฏิบัติงาน  
หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ 

ตรวจเอกสาร  
- หลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกผลหลังสอน 
- บันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
( กิจกรรม PLC ) 

 
 
 

=
คะแนนที่ได้จากการแปลผล

5
× 5 
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เกณฑ์การประเมนิระดบัคณุภาพมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐานและประเดน็พจิารณา 
ตามมาตรฐานการประกนัคณุภาพการศึกษา 

มาตรฐานที ่1 คณุภาพผูเ้รยีน 

1.1 ผลสมัฤทธิท์างวชิาการของผูเ้รยีน 
- ระดับคุณภาพ ใช้การแปลผลหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต โดยที่ 

การแปรผล =
ผลรวมค่าการแปรผลประเด็นที่ 1.1.1 ถึง 1.1.6

6
 

 
การแปรผลเฉลีย่ ระดบัคณุภาพ 

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 

- คะแนนใช้การหาค่าเฉลี่ยการแปลผลแบบถ่วงน้ำหนัก ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย

=
คะแนนข้อ 1.1.1(3) + คะแนนขอ้ 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 คุณลกัษณะที่พงึประสงคข์องผูเ้รยีน 
- ระดับคุณภาพ ใช้การแปลผลหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต โดยที่ 

การแปรผล =
ผลรวมค่าการแปรผลประเด็นที่ 1.2.1 ถึง 1.2.4

4
 

 
การแปรผลเฉลีย่ ระดบัคณุภาพ 

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 

- คะแนนใช้การหาค่าเฉลี่ยการแปลผลแบบถ่วงน้ำหนัก ดังนี้ 

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

20
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สรปุการประเมนิมาตรฐานคณุภาพผูเ้รยีน 

- ระดับคุณภาพ ใช้การแปลผลหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต โดยที่ 
 

การแปรผล =
ผลรวมคา่การแปรผลด้านที่ 1.1 และ 1.2

2
 

 
การแปรผลเฉลีย่ ระดบัคณุภาพ 

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 

มาตรฐานที ่2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ 

- ระดับคุณภาพ ใช้การแปลผลหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต โดยที่ 
 

การแปรผล =
ผลรวมค่าการแปรผลประเดน็ท่ี 2.1 ถึง 2.6

6
 

 
การแปรผลเฉลีย่ ระดบัคณุภาพ 

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 

- คะแนนใช้การหาค่าเฉลี่ยการแปลผลแบบถ่วงน้ำหนัก 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
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มาตรฐานที ่3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนทีเ่นน้ผู้เรยีนเปน็สำคญั 

- ระดับคุณภาพ ใช้การแปลผลหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต โดยที่ 
 

การแปรผล =
ผลรวมค่าการแปรผลประเดน็ท่ี 3.1 ถึง 3.5

5
 

 
การแปรผลเฉลีย่ ระดบัคณุภาพ 

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 

- คะแนนใช้การหาค่าเฉลี่ยการแปลผลแบบถ่วงน้ำหนัก ดังนี้ 

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

30
 

การสรปุภาพรวมของสถานศกึษา 

- ระดับคุณภาพ ใช้การแปลผลหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต โดยที่ 
 

การแปรผล =
ผลรวมค่าการแปรผลมาตรฐานที่ 1 ถึง 3

3
 

 
การแปรผลเฉลีย่ ระดบัคณุภาพ 

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 

- คะแนนใช้การหาค่าเฉลี่ยการแปลผลแบบถ่วงน้ำหนัก ดังนี้ 

คะแนนรวม = คะแนนมาตรฐานที่ 1 + คะแนนรวมมาตรฐานที่ 2 + คะแนนรวมมาตรฐานท่ี 3 
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ภาคผนวก 



 
 
 
 

คำสั่ง  โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม  
ที่ 30/2563 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา 
 เพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

ประจำปีการศึกษา 2563 
….................................................................... 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ ่มเติม (ฉบับที ่ 2) พ.ศ.2548 
ได้กำหนดความมุ ่งหมายและหลักการสำคัญในการจัดการศึกษา  ให้มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา 
และจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 กำหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบ
ประกันคุณภาพภายนอก มาตรา 48 กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร  
จัดการศึกษาท่ีต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง   

เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อ 1 เรื ่องการบังคับบัญชาข้าราชการและบุคลากรใน
สถานศึกษา แต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการอำนวยการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย 
  นายชูชีพ   แก้วคุ้ม   ประธานกรรมการ 

นายคำมูล   ยศสุวรรณ  รองประธานกรรมการ 
  นางหทัยทิพย์ สุ่มมาตย์  กรรมการ 
  นายเฉลิม  สายโสภา  กรรมการ 
  นายสนอง  หนูนิล   กรรมการ 
  นายวันชนะ  อินโต   กรรมการ 
  พระอธิการมัย  ผลปุญญโญ   กรรมการ 
  นายนิรุธ  โมรา   กรรมการ 
  นายสุเทพ  เกิดชื่น   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  นายชุน  พรหมมาอินทร์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  นายนันทพงศ์ เพ็ชรบึงพร้าว  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  นางวันเพ็ญ  จิตรเจริญ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 



  นายสิทธิพล  ฟ้าเฟ่ืองวิทยากุล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  พ.ต.ท. ศิลา  การะหัน   กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 
  นายธีระพงษ์ นวลศรี   กรรมการและเลขานุการ    

มีหน้าที่   
1. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนพัฒนา ดำเนินงาน

เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
2. เสนอแนวทางในการวางระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศท่ีเกี่ยวข้องกับมาตรฐานในการประกัน

คุณภาพภายใน   
3. กำกับติดตาม และให้ความเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินการประกันคุณภาพภายใน 
4. สนับสนุนให้มีการพัฒนาคุณภาพ การตรวจ ติดตามคุณภาพและประเมินตนเองโดยถือว่าการ

ประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

1. คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประกอบด้วย 
 นายธีระพงษ์ นวลศรี   ประธานกรรมการ 

 นางสุกัญญา  แดงชาวนา  รองประธานกรรมการ 
 นายธีระพงศ์ นวลศรี   กรรมการ 
 นางหทัยทิพย์ สุ่มมาตย์  กรรมการ 
 นางอารียา   สุวรรณพักตร์  กรรมการ 
 นายธวัช  สอนใจมั่น  กรรมการ 
 นายปริญ  อินทโชติ   กรรมการ 
 นายกฤษณพงศ์ นาทิพย์   กรรมการ 
 นางสาวนันทนา อินแก้ว   กรรมการ 
 นางสาวบุศย์สราลี บุตรอามาตย์  กรรมการ 

      นายญาณาธิป  วงศ์สุภา   กรรมการและเลขานุการ  
มีหน้าที ่ 

1. จัดทำแนวทาง และวิธีการประกันคุณภาพภายในด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การติดตาม
และการประเมินคุณภาพการศึกษา 

2. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือใช้กำกับ ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพและภายใต้กรอบนโยบายและหลักการ 

3. ดำเนินการให้มีการให้มีการจัดทำมาตรฐาน ตัวบ่งชี้คุณภาพ ในการพัฒนาคุณภาพตามพันธกิจ
ของโรงเรียนให้ครบถ้วนตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการประกันคุณภาพภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  



4. ดำเนินการให้มีการจัดทำคู่มือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
5. พิจารณา ทบทวน ตรวจสอบ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาเพ่ือเสนอต่อ

คณะกรรมการอำนวยการ 
6. ดำเนินการให้มีการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด

เป็นประจำทุกปี (ภายใน 120 วัน นับจากวันสิ้นปีการศึกษา) 
7. ดำเนินการให้มีการเผยแพร่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้หน่วยงานทั้งภายในและ

ภายนอกสถานศึกษา 
8. กำหนดมาตรฐาน การพัฒนาคุณภาพ การตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา

เพ่ือนำไปสู่การปฏิบัติ 
2. คณะกรรมการติดตาม ทบทวนการดำเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย 

      นายธีระพงษ ์ นวลศรี   ประธานกรรมการ 
  นายธวัช  สอนใจมั่น  รองประธานกรรมการ 
 นายธีระพงศ์ นวลศรี   กรรมการ 
  นางสุกัญญา  แดงชาวนา  กรรมการ 
 นางหทัยทิพย์ สุ่มมาตย์  กรรมการ 
 นางสาวพันทิพย์ กอกอง   กรรมการ 
 นายสมศักดิ์  คุ้มครอง   กรรมการ 
  นายสมบุญ  ชะนะแสน  กรรมการ 
  นางสาวนันทนา อินแก้ว   กรรมการ 
  นางสาววรีย์  อินทนา   กรรมการ 
      นายญาณาธิป  วงศ์สุภา   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
1. กำหนดตัวบ่งชี้ในการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ และงาน

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

2. วางแผนการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มงาน และกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
3. ติดตามทบทวนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกลุ่มงานและกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 
4. เตรียมเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ รวมถึงการเตรียมบุคลากร เพื่อรอรับการติดตามและประเมิน

คุณภาพทั้งภายในและภายนอก 
5. จัดทำแนวประเมินของกลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือกิจกรรมที่ดำเนินงานตามแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษา ส่งเสริม ควบคุมและประเมินคุณภาพการศึกษาของกลุ่มงานและกลุ่มสาระ
การเรียนรู้เมื่อสิ้นภาคเรียนของปีการศึกษา 
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มาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ (สพฐ.)  

ประกอบด้วย 3 ด้าน  

 
ผู้รับผิดชอบ 

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

นางสุกัญญา แดงชาวนา(หัวหนา้มาตรฐาน) 
นายหทัยทิพย์ สุ่มมาตย ์
นางฉัตราภรณ์ มติรละม่อม 
นายกฤษณพงศ์ นาทิพย์ 
ว่าท่ีร้อยเอกนิพล ธาราช 
นางสาวนันทนา อินแก้ว 
นางสาวบุศย์สราลี บุตรอามาตย ์
นายญาณาธิป วงศ์สุภา 
นายปริญ  อินทโชต ิ
นางสาวทัศนีย์ แถวอุทุม 
นางสาวไพเราะ พุทธสอน 
นางสาวสิริวมิล ทองศิร ิ

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
     1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
     2. ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
     3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
     4. สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

นายกฤษณพงศ์ นาทิพย์(หัวหน้ามาตรฐาน) 
นายธีระพงศ์ นวลศร ี
นายสมศักดิ์ คุ้มครอง 
นางสาวพันทิพย์ กอกอง 
นางหทัยทิพย์ สุ่มมาตย ์
นางอารียา สุวรรณพักตร ์
นางพรพิจิก ปลอดอ่อน 
นายญาณาธิป วงศ์สุภา 
นางสาววิจิตรา เอมทอง 
นายอนุสรณ์ สุขบัว 
นายอดิศักดิ์ จันทะคณุ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.1 มีเป้าหมายและวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนด
ชัดเจน 

นายธวัช สอนใจมั่น(หัวหน้ามาตรฐาน) 
นางอารียา สุวรรณพักตร ์
นายปริญ อินทโชต ิ  

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา นายญาณาธิป วงศ์สุภา(หัวหน้ามาตรฐาน) 
นางสุกัญญา แดงชาวนา 
นางสาวนันทนา อินแก้ว 
นางสาวบุศย์สราลี บุตรอามาตย ์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ (ทุกกลุ่มสาระฯ) 
 
 



2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

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

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ นายธีระพงศ์ นวลศร(ีหัวหน้ามาตรฐาน) 
นางอารียา สุวรรณพักตร ์
นางสุกัญญา แดงชาวนา 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อ 
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

นายสมบุญ ชะนะแสน(หัวหน้ามาตรฐาน) 
นายสมศักดิ์ คุ้มครอง 
นางหทัยทิพย์ สุ่มมาตย ์
นายชัชชัย ปานแย้ม 
นางพรพิจิก ปลอดอ่อน 
นายกฤษณพงศ์ นาทิพย์ 
ว่าท่ีร้อยเอกนิพล ธาราช 
นายโกศล น้อยอินทร์วงศ ์
นายถาวร แสนสุข 
นายวิเชียร ต่ายธาน ี

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการเรียนรู้ 

นายปริญ อินทโชติ(หัวหน้ามาตรฐาน) 
นางสาวนันทนา อินแก้ว 
นายชัชชัย ปานแย้ม 
นางฉัตราภรณ์ มติรละม่อม 
นางสาวบุศย์สราลี บุตรอามาตย ์
นางสาวสิริวมิล ทองศิร ิ
นางสาวไพเราะ พุทธสอน 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีน 
เป็นสำคัญ 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

นางสาวศิรธิรางค์ สังสหชาติ (หัวหน้ามาตรฐาน) 
นางสาวนันทนา อินแก้ว 
นายญาณาธิป วงศ์สุภา 
นางสาวบุศย์สราลี บุตรอามาตย ์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ (ทุกกลุ่มสาระฯ) 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ 
การเรียนรู้ 

นางสาวทัศนีย์ แถวอุทุม(หัวหน้ามาตรฐาน) 
นางหทัยทิพย์ สุ่มมาตย ์
นางสาวศิรธิรางค์ สังสหชาต ิ
นายญาณาธิป วงศ์สุภา 
นายปริญ อินทโชต ิ
 



3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก นายหทัยทิพย์ สุ่มมาตย(์หัวหน้ามาตรฐาน) 
นายธีระพงศ์ นวลศร ี
นางสุกัญญา แดงชาวนา 

3.4 การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

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

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

นางสาววรีย์ อินทนา(หัวหน้ามาตรฐาน) 
นางสุกัญญา แดงขาวนา 
นางอารียา สุวรรณพักตร ์
นางหทัยทิพย์ สุ่มมาตย ์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ (ทุกกลุ่มสาระฯ) 
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