


 

  



 มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ปีการศึกษา 2564 จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทาง 
ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐาน
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยยึดกรอบมาตรฐาน เกณฑ์การพิจารณาและ
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 
จำนวน 3 มาตรฐาน ดังนี้ มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน มี 2 ด้าน ได้แก่ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
จำนวน 6 ข้อ และด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน จำนวน 4 ข้อ มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหาร 
และการจัดการ จำนวน 6 ข้อ และมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
จำนวน 5 ข้อ  

 โรงเรียนได้นำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ได้มีการปรับให้มีความยืดหยุ่นและสอดคล้อง 
กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไปใช้เป็นแนวทางในการบริหาร
จัดการ การจัดทำแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การจัดทำแผนการจัดการเรยีนรู้
เพื ่อพัฒนาผู้เรียนให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานนที่กำหนด และเป็นแนวทางในการจัดทำเครื่องมือประเมิน
คุณภาพการจัดการศึกษา การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  

 โรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ครูและบุคลากรในโรงเรียนจะได้ศึกษาให้เข้าใจมาตรฐานการศึกษา 
ของโรงเรียน เกณฑ์การพิจารณา และเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ เพื่อใช้ประกอบการปฏิบัติภาระงาน  
ให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วนตามมาตรฐาน ตลอดจนได้ทำการประเมินตนเองเพื่อให้สามารถประกัน
คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนต่อผู้เกี่ยวข้อง และสาธารณชนได้ อีกทั้งสามารถรายงานการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัด รองรับการประเมินภายนอก และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นในปีการศึกษาถัดไป 
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ทิศทางของการศึกษา 

นโยบายและจุดเนน้ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั ่นดำเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
(พ.ศ. 2561 - 2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้
และแผนย่อยท่ี 3 ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
และนโยบายรัฐบาลท้ังในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพของคนไทย
ทุกช่วงวัยและนโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ยังสนับสนุนการขับเคลื่อน
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอื ่น ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ 12  
(พ.ศ. 2561 - 2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) รวมท้ัง
นโยบายและแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยคาดหวังว่าผู้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับการพัฒนาในทุกมิติ เป็นคนดี  
คนเก่ง มีคุณภาพ และมีความพร้อม ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ดังนั้น 
ในการเร่งรัดการทำงานภาพรวมกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคม และผลักดันให้
การจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ กระทรวงศึกษาธิการจึงกำหนดนโยบายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
 1. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุ่งปฏิรูปองค์การเพื่อหลอมรวมภารกิจและ
บุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ฯลฯ ที่สามารถ 
ลดการใช้ทรัพยากรทับซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามา 
ช่วยทั้งการบริหารงานและการจัดการศึกษารองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
 2. ปรับรื ้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร โดยมุ่งปฏิรูปกระบวนการวางแผนงาน/
โครงการแบบร่วมมือและบูรณาการ ที ่สามารถตอบโจทย์ของสังคมและเป็นการพัฒนาที่ย ั ่งยืนรวมท้ัง
กระบวนการจัดทำงบประมาณที่มีประสิทธิภาพและใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า ส่งผลให้ภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และนานาชาติเช่ือมั่นและร่วมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น 
 3. ปรับรื้อและเปล่ียนแปลงระบบการบริหารจัดการและพัฒนากำลังคนของกระทรวงศึกษาธิการโดย
มุ่งบร ิหารจัดการอัตรากำลังให้สอดคล้องกับการปฏิร ูปองค์กร รวมทั ้งพัฒนาสมรรถนะและความรู้
ความสามารถของบุคลากรภาครัฐ ให้มีความพรอ้มในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
 4. ปรับร ื ้อและเปลี ่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเร ียนรู้  โดยมุ่งให้ครอบคลุมถึง 
การจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิและการเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีสามารถตอบสนองการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
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จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  1.1 การจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ  
  - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั ้งแนวทาง 
การจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 
  - ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความต้องการ
จำเป็นของกลุ่มเป้าหมายและแตกตา่งหลากหลายตามบริบทของพื้นท่ี 
  - พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์จำลอง
ผ่านการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปิดโลกทัศน์ มุมมองร่วมกัน
ของผู้เรียนและครูให้มากขึ้น 
  - พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต เพื่อเป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิตและสร้าง
อาชีพ อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติท่ีดีต่อการดูแลสุขภาพ 
 1.2 การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 - จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกช่วงวัย เน้นส่งเสริมและยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ 
(English for All) 
 - ส่งเสริมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมสำหรับผู้ท่ีเข้าสู่สังคมสูงวัย อาทิ อาชีพท่ีเหมาะสมรองรับสังคม
สูงวัย หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต และหลักการดูแลผู้สูงวัย หลักสูตร BUDDY โดยเน้นการมีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาชุมชน โรงเรียน และผู้เรียน หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์เพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์สินค้า
ออนไลน์ระดับตำบล 
 - ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาเพื่อทักษะอาชีพและการมีงานทำ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพื้นท่ีพิเศษ (พื้นท่ีสูง พื้นท่ีตามแนวตะเข็บ ชายแดน และพื้นท่ีเกาะแก่ง ชายฝ่ัง 
ทะเล ท้ังกลุ่มชนต่างเช้ือชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 
 - พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์และ
ภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุผล 
เป็นขั้นตอน 
 - พัฒนาครูอาชีวะศึกษาที่มีความรู้ และความสามารถในทางปฏิบัติ (Hands – on Experience) 
เพื่อใหม้ีทักษะและความเช่ียวชาญทางวิชาการ โดยร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาช้ันนำของประเทศจัดหลักสูตร 
การพัฒนาแบบเข้มข้นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี 
 - พัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถชองบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการให้มีความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีศูนย์พัฒนาสมรรถนะบุคลากรระดับ
จังหวัดท่ัวประเทศ 
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นโยบายและกลยุทธของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดนโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
โดยขับเคล่ือนตามแนวยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 นโยบายของ
รัฐบาล นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และนโยบายสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณพ.ศ. 2564 – 2565 เพื่อให้การดำเนินการและการติดตาม
และประเมินผลการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ให้นักเรียนมีโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสู่การศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยการเรียนรู้ด้วย
ระบบดิจิทัล และการศึกษายกกำลังสอง (Thailand Education Eco - System : TE2S) เพื่อให้เกิดการศึกษา
ที่มีความเป็นเลิศ (Education for Excellence) มีความยืดหยุ่น เท่าทันกับบริบทภายนอก และกระแสโลก 
ท่ีเปล่ียนไปอย่างรวดเร็ว นำไปสู่การพัฒนาประเทศให้ “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน”  

วิสัยทัศน์  
 สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน 
พันธกิจ 
 1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะ ตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
 4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง
ท่ัวถึงและเท่าเทียม 
 5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
 6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
 7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระบบ และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อการพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 
นโยบาย 
 1. ด้านความปลอดภัย 
 พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและ
สถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี
สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 
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 2. ด้านโอกาส 
 2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย 
 2.2 ดำเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างมีคุณภาพ  
ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ 
ตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความ 
เป็นเลิศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู ่ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อป้องกันไม่ให้  
ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
อย่างเท่าเทียมกัน 
 2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู ้ด้อยโอกาส ให้ได้ร ับโอกาสทางการศึกษาที ่มีคุณภาพมีทักษะ 
ในการดำเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  
 3. ด้านคุณภาพ 
  3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู ้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ ำเป็นของโลก 
ในศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง  
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 
 3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง  นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและ  
การเลือกศึกษาต่อเพื่อการมีงานท า 
 3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ท่ีเน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักท่ีจำเป็นในแต่ละระดับ 
จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน ส่งเสริม 
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 
 3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าท่ีได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
 4. ด้านประสิทธิภาพ 
  4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื ้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน  
บนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียน  
ท่ีสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี 
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  4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 
น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
  4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษาที่ต้ัง
ในพื้นท่ีลักษณะพิเศษ 
  4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเพิ่ม
ความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 4.6 เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 จากนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนสู่
การปฏิบัติ เป็น 6 กลยุทธ์ที่สอดคล้องกัน ดังนี้ 
กลยุทธ ์
 กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 กลยุทธ์ที่ 2 จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน  
                         และลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 กลยุทธ์ที่ 6 ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

นโยบายและกลยุทธส์ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์  
ประจำปีงบประมาณ 2564 

 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ได้กำหนดนโยบายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 โดยยึดหลักของการพัฒนาการศึกษาท่ียั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ในอนาคต เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนปฏิร ูปประเทศด้านการศึกษา แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 โดยกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และนโยบาย
พัฒนาการศึกษาขั ้นพื ้นฐานให้ เป็น “การศึกษาขั้นพื ้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นความปลอดภัย 
ในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาที ่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและบริหารจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
วิสัยทัศน์ 

 เป็นองค์กรจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ีมีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย 

 



6 
 

พันธกิจ 

 1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

 3. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะใน

ศตวรรษท่ี 21 

 4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง

ท่ัวถึง 

 5. ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 

 6. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 

 7. ปรับสมดุลและส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและจัดการศึกษา

โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อพัฒนาสู่ Thailand 4.0  

เป้าหมาย 

 1. ผู ้เร ียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั ่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ 

มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ 

อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 

 2. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษาและอื่น ๆ 

ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 

 3. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะมีสมรรถนะ

ตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เร ียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัยมีความสามารถ 

ในการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมืองพลโลกที่ดี (Global Citizen) 

พร้อมก้าวสู่สากล นำไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

 4. ผู้เรียนท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ี

ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 

 5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และจรรยาบรรณ  

ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development 

Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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 7. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ และสถานศึกษา มีสมดุลในการบริหาร

จัดการเชิงบูรณาการ มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพและการรายงาน

ผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษา 

วิสัยทัศน์โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม  

“เป็นโรงเรียนมธัยมดีส่ีมุมเมือง ท่ีมีคุณภาพของชุมชน” 

พันธกิจ 

 1. ยกระดับคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
 2. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และส่ิงแวดล้อม ตามเป้าหมายโรงเรียนมัธยมดีส่ีมุมเมือง 
 3. เป็นสถานศึกษาวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ 
เป้าหมาย 
 “มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ” 
กลยุทธ ์
 1. พัฒนาผู้เรียนเก่ง ดี มีสุข ตามคุณลักษณะท่ีสถานศึกษากำหนด สามารถศึกษาต่อและประกอบ
อาชีพได้ 
 2. ส่งเสริมครูและบุคลากรให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะ สมรรถนะวิชาชีพและมีความก้าวหน้า 
 3. สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และเป็นเลิศในการบริหารจัดการศึกษา 
 4. พัฒนาส่ิงแวดล้อมและจัดสรรทรัพยากรท่ีส่งเสริมการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5. พัฒนานักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาให้เข้าถึงเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพอย่างท่ัวถึง 
ปรัชญาโรงเรียน  
 อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ : ตนแลเป็นท่ีพึ่งแห่งตน 
 ( God helps those who help themselves. ) 
คำขวัญ  
 ประพฤติดี กีฬาเย่ียม เป่ียมความรู้ สู่ความเจริญ 
อัตลักษณ ์

 ยิ้ม ไหว้ ทักทาย 
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คำอธิบาย มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน (40.00 คะแนน)  
ผลการเรียนรู้ที่เป็นคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ประกอบด้วยความสามารถ 

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

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

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

คำอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ แปลผล 
ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียนได้เหมาะสม 
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน ร้อยละ 85 ขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 5 

ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียนได้เหมาะสม 
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน ร้อยละ 80 - 84 

ดีเลิศ 4 

ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียนได้เหมาะสม 
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน ร้อยละ 70 - 79 

ดี 3 

ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียนได้เหมาะสม 
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน ร้อยละ 50 - 69 

ปานกลาง 2 

ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียนได้เหมาะสม 
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน ต่ำกว่าร้อยละ 50 

กำลังพัฒนา 1 
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2. ผู้เรียนมีความสามารถในการส่ือสารภาษาไทยได้เหมาะสมตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน  
คำอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ แปลผล 

ผู้เรียนมีความสามารถในการส่ือสารภาษาไทยได้เหมาะสม 
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน ร้อยละ 85 ขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 5 

ผู้เรียนมีความสามารถในการส่ือสารภาษาไทยได้เหมาะสม 
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน ร้อยละ 80 - 84 

ดีเลิศ 4 

ผู้เรียนมีความสามารถในการส่ือสารภาษาไทยได้เหมาะสม 
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน ร้อยละ 70 - 79 

ดี 3 

ผู้เรียนมีความสามารถในการส่ือสารภาษาไทยได้เหมาะสม 
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน ร้อยละ 50 - 69 

ปานกลาง 2 

ผู้เรียนมีความสามารถในการส่ือสารภาษาไทยได้เหมาะสม 
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน ต่ำกว่าร้อยละ 50 

กำลังพัฒนา 1 

3. ผู้เรียนมีความสามารถในการส่ือสารภาษาอังกฤษได้เหมาะสมตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 
คำอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ แปลผล 

ผู้เรียนมีความสามารถในการส่ือสารภาษาอังกฤษได้เหมาะสม
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน ร้อยละ 85 ขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 5 

ผู้เรียนมีความสามารถในการส่ือสารภาษาอังกฤษได้เหมาะสม
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน ร้อยละ 80 - 84 

ดีเลิศ 4 

ผู้เรียนมีความสามารถในการส่ือสารภาษาอังกฤษได้เหมาะสม
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน ร้อยละ 70 - 79 

ดี 3 

ผู้เรียนมีความสามารถในการส่ือสารภาษาอังกฤษได้เหมาะสม
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน ร้อยละ 50 - 69 

ปานกลาง 2 

ผู้เรียนมีความสามารถในการส่ือสารภาษาอังกฤษได้เหมาะสม
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน ต่ำกว่าร้อยละ 50 

กำลังพัฒนา 1 

4. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดคำนวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน  
คำอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ แปลผล 

ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดคำนวณตามเกณฑ์ 
ของแต่ละระดับช้ัน ร้อยละ 85 ขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 5 

ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดคำนวณตามเกณฑ์ 
ของแต่ละระดับช้ัน ร้อยละ 80 – 84 
 

ดีเลิศ 4 
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ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดคำนวณตามเกณฑ์ 
ของแต่ละระดับช้ัน ร้อยละ 70 - 79 

ดี 3 

ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดคำนวณตามเกณฑ์ 
ของแต่ละระดับช้ัน ร้อยละ 50 - 69 

ปานกลาง 2 

ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดคำนวณตามเกณฑ์ 
ของแต่ละระดับช้ัน ต่ำกว่าร้อยละ 50 

กำลังพัฒนา 1 

ตารางสรุประดับคุณภาพ 
1. ความสามารถในการอ่าน เขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ แปลผล 
1. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียนได้เหมาะสมตาม
เกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 

  

2. ผู้เรียนมีความสามารถในการส่ือสารภาษาไทยได้เหมาะสม
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 

  

3. ผู้เรียนมีความสามารถในการส่ือสารภาษาอังกฤษได้
เหมาะสมตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 

  

4. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดคำนวณตามเกณฑ์ 
ของแต่ละระดับช้ัน 

  

สรุประดับคุณภาพ (ฐานนิยม : Mode)   

เกณฑ์การให้คะแนนใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กำหนดการแปลผล 5 เท่ากับ 3 คะแนน 
 
 

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/ แหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 
1. การสัมภาษณ์การสอบถาม 
การสังเกตพฤติกรรม 

ผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

2. การตรวจเอกสาร หลักฐาน 
ร่องรอยการปฏิบัติงาน  
หรือข้อมูลเชิงประจักษ ์ 

ตรวจสอบเอกสารท่ีสะท้อนผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนจากข้อมูล 
และหลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น 
- แบบสรุปผลการอ่าน การเขียน 
- บันทึกการอ่าน 
- แบบสรุปรายงานการประเมินความสามารถในการอ่าน 

=
คะแนนท่ีได้จากการแปลผล

5
× 3 
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คิดวิเคราะห์และเขียน 
- เอกสารการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับช้ัน 
- ช้ินงาน ผลงานนักเรียน 
- รายงานโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ 
- สังเกตพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน 
ตรวจสอบเอกสาร เช่น 
- แบบสรุปผลการคิดคำนวณของนักเรียน 
- เอกสารการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับช้ัน 
- แบบสรุปรายงานการประเมินความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ 
คำนวณ 
- สมุดแบบฝึกหัด/ช้ินงาน/ผลงานนักเรียน 
- สังเกตพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน 

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

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

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

ยอดเยี่ยม 5 

ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา และนำไปประยุกต์ใช้ 
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ร้อยละ 80 - 84 

ดีเลิศ 4 
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ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา และนำไปประยุกต์ใช้ 
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ร้อยละ 70 – 79 

ดี 3 

ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา และนำไปประยุกต์ใช้ 
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ร้อยละ 50 - 69 

ปานกลาง 2 

ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา และนำไปประยุกต์ใช้ 
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ต่ำกว่าร้อยละ 50 

กำลังพัฒนา 1 

เกณฑ์การให้คะแนนใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กำหนดการแปลผล 5 เท่ากับ 4 คะแนน 
 
 

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/ แหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 
1. การสัมภาษณ์การสอบถาม 
การสังเกตพฤติกรรม 

ผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

2. การตรวจเอกสาร หลักฐาน 
ร่องรอยการปฏิบัติงาน  
หรือข้อมูลเชิงประจักษ ์ 

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

 

=
คะแนนท่ีได้จากการแปลผล

5
× 4 
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1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม (2.00 คะแนน) 
ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ท้ังด้วยตนเองและการทำงานเป็นทีมเช่ือมโยง 

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

คำอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ แปลผล 
ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ท้ังด้วยตนเองและการทำงาน
เป็นทีม เช่ือมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ 
ได้อย่างเหมาะสม ร้อยละ 85 ขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 5 

ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ท้ังด้วยตนเองและการทำงาน
เป็นทีม เช่ือมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ 
ได้อย่างเหมาะสม ร้อยละ 80 - 84 

ดีเลิศ 4 

ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ท้ังด้วยตนเองและการทำงาน
เป็นทีม เช่ือมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ 
ได้อย่างเหมาะสม ร้อยละ 70 - 79 

ดี 3 

ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ท้ังด้วยตนเองและการทำงาน
เป็นทีม เช่ือมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ 
ได้อย่างเหมาะสม ร้อยละ 50 - 69 

ปานกลาง 2 

ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ท้ังด้วยตนเองและการทำงาน
เป็นทีม เช่ือมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ 
ได้อย่างเหมาะสม ต่ำกว่าร้อยละ 50 

กำลังพัฒนา 1 

เกณฑ์การให้คะแนนใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กำหนดการแปลผล 5 เท่ากับ 2 คะแนน 
 
 

 

 

 

=
คะแนนท่ีได้จากการแปลผล

5
× 2 
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/ แหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 
1. การสัมภาษณ์การสอบถาม 
การสังเกตพฤติกรรม 

ผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

2. การตรวจเอกสาร หลักฐาน 
ร่องรอยการปฏิบัติงาน  
หรือข้อมูลเชิงประจักษ ์ 

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

1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (3.00 คะแนน) 
ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการพัฒนาตนเอง 

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

คำอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ แปลผล 
ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได้อย่าง
เหมาะสม ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 85 ขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 5 

ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได้อย่าง
เหมาะสม ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 80 - 84 

ดีเลิศ 4 
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ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได้อย่าง
เหมาะสม ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 70 -79 

ดี 3 

ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได้อย่าง
เหมาะสม ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 50 - 69 

ปานกลาง 2 

ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได้อย่าง
เหมาะสม ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ต่ำกว่าร้อยละ 50 

กำลังพัฒนา 1 

เกณฑ์การให้คะแนนใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กำหนดการแปลผล 5 เท่ากับ 3 คะแนน 
 
 

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/ แหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 
1. การสัมภาษณ์การสอบถาม การสังเกต
พฤติกรรม 

ผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

2. การตรวจเอกสาร หลักฐาน  
ร่องรอยการปฏิบัติงาน หรือข้อมูลเชิงประจักษ ์ 

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

1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา (4.00 คะแนน) 
ผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิม 

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

=
คะแนนท่ีได้จากการแปลผล

5
× 3 
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เกณฑ์การพิจารณา 
1. ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะต่าง ๆ 
ตามหลักสูตรสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม และต่อเนื่อง 

คำอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ แปลผล 
ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ความเข้าใจ 
และทักษะต่าง ๆ ตามหลักสูตรสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม และต่อเนื่อง 
ร้อยละ 85 ขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 5 

ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ความเข้าใจ 
และทักษะต่าง ๆ ตามหลักสูตรสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม และต่อเนื่อง 
ร้อยละ 80 - 84 

ดีเลิศ 4 

ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ความเข้าใจ 
และทักษะต่าง ๆ ตามหลักสูตรสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม และต่อเนื่อง 
ร้อยละ 70 - 79 

ดี 3 

ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ความเข้าใจ 
และทักษะต่าง ๆ ตามหลักสูตรสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม และต่อเนื่อง 
ร้อยละ 50 - 69 

ปานกลาง 2 

ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ความเข้าใจ 
และทักษะต่าง ๆ ตามหลักสูตรสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม และต่อเนื่อง 
ต่ำกว่าร้อยละ 50 

กำลังพัฒนา 1 

เกณฑ์การให้คะแนนใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กำหนดการแปลผล 5 เท่ากับ 4 คะแนน 
 
 

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/ แหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 
1. การสัมภาษณ์การสอบถาม 
การสังเกตพฤติกรรม 

ผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

2. การตรวจเอกสาร หลักฐาน 
ร่องรอยการปฏิบัติงาน  
หรือข้อมูลเชิงประจักษ ์ 

ตรวจสอบเอกสารท่ีสะท้อนผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนจากข้อมูลและ
หลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น 
- แบบสรุปรายงานการประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียน 
- เอกสารการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับช้ัน 

=
คะแนนท่ีได้จากการแปลผล

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

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

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

คำอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ แปลผล 
ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติทีดี พร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น
ร้อยละ 85 ขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 5 

ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติทีดี พร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น
ร้อยละ 80 - 84 

ดีเลิศ 4 

ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติทีดี พร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น
ร้อยละ 70 - 79 

ดี 3 

ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติทีดี พร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น
ร้อยละ 50 - 69 

ปานกลาง 2 

ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติทีดี พร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น
ต่ำกว่าร้อยละ 50 

กำลังพัฒนา 1 

2. ผู้เรียนมีความรู้ทักษะในการทำงานประกอบอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย 
คำอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ แปลผล 

ผู้เรียนมีความรู้ทักษะในการทำงานประกอบอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย 
ร้อยละ 85 ขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 5 

ผู้เรียนมีความรู้ทักษะในการทำงานประกอบอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย 
ร้อยละ 80 - 84 

ดีเลิศ 4 

ผู้เรียนมีความรู้ทักษะในการทำงานประกอบอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย 
ร้อยละ 70 - 79 

ดี 3 
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ผู้เรียนมีความรู้ทักษะในการทำงานประกอบอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย 
ร้อยละ 50 - 69 

ปานกลาง 2 

ผู้เรียนมีความรู้ทักษะในการทำงานประกอบอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย 
ต่ำกว่าร้อยละ 50 

กำลังพัฒนา 1 

เกณฑ์การให้คะแนนใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กำหนดการแปลผล 5 เท่ากับ 4 คะแนน 
 
 

 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/ แหล่งข้อมูล 

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

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

- รายงานโครงการพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมลดเวลาเรียนฯ 
- รายงานโครงการส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพฯ 
- รายงานโครงการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ 
- สัมภาษณ์นักเรียนเกี่ยวกับการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ 

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

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

=
คะแนนท่ีได้จากการแปลผล

5
× 4 



19 
 

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

ยอดเยี่ยม 5 

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

ดีเลิศ 4 

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

ดี 3 

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

ปานกลาง 2 

ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคมและจิตสำนึก
ตามท่ีสถานศึกษากำหนดปรากฏชัดเจน โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และวัฒนธรรม
อันดีของสังคม ต่ำกว่าร้อยละ 50  

กำลังพัฒนา 1 

เกณฑ์การให้คะแนนใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กำหนดการแปลผล 5 เท่ากับ 5 คะแนน 
 
 

 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/ แหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 
1. การสัมภาษณ์การสอบถาม 
การสังเกตพฤติกรรม 

ผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

2. การตรวจเอกสาร หลักฐาน 
ร่องรอยการปฏิบัติงาน  
หรือข้อมูลเชิงประจักษ ์ 

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

=
คะแนนท่ีได้จากการแปลผล

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

 1.2.2 ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย (5.00 คะแนน) 
ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุร ักษ์

วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย 
ประเด็นการพิจารณา 
1. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม 
2. ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ในความเป็นไทยและเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย

และแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจำวัน 
เกณฑ์การพิจารณา 
1. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม 

คำอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ แปลผล 
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
อย่างเป็นรูปธรรม ร้อยละ 85 ขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 5 

ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
อย่างเป็นรูปธรรม ร้อยละ 80 - 84 

ดีเลิศ 4 

ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
อย่างเป็นรูปธรรม ร้อยละ 70 - 79 

ดี 3 

ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
อย่างเป็นรูปธรรม ร้อยละ 50 - 69 

ปานกลาง 2 

ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
อย่างเป็นรูปธรรม ต่ำกว่าร้อยละ 50 

กำลังพัฒนา 1 
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2. ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ในความเป็นไทยและเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย
และแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจำวัน 

คำอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ แปลผล 
ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ในความเป็นไทยและเห็นคุณค่าเกี่ยวกับ 
ภูมิปัญญาไทยและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจำวัน  
ร้อยละ 85 ขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 5 

ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ในความเป็นไทยและเห็นคุณค่าเกี่ยวกับ 
ภูมิปัญญาไทยและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจำวัน  
ร้อยละ 80 - 84 

ดีเลิศ 4 

ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ในความเป็นไทยและเห็นคุณค่าเกี่ยวกับ 
ภูมิปัญญาไทยและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจำวัน  
ร้อยละ 70 - 79 

ดี 3 

ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ในความเป็นไทยและเห็นคุณค่าเกี่ยวกับ 
ภูมิปัญญาไทยและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจำวัน  
ร้อยละ 50 - 69 

ปานกลาง 2 

ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ในความเป็นไทยและเห็นคุณค่าเกี่ยวกับ 
ภูมิปัญญาไทยและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจำวัน  
ต่ำกว่าร้อยละ 50  

กำลังพัฒนา 1 

ตารางสรุประดับคุณภาพ 
ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ แปลผล 
1. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม 

  

2. ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ในความเป็นไทยและเห็น
คุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยและแสดงออกได้อย่างเหมาะสม
ในชีวิตประจำวัน 

  

สรุประดับคุณภาพ (ฐานนิยม : Mode)   

เกณฑ์การให้คะแนนใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กำหนดการแปลผล 5 เท่ากับ 5 คะแนน 
 
 

 

=
คะแนนท่ีได้จากการแปลผล

5
× 5 
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/ แหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 
1. การสัมภาษณ์การสอบถาม 
การสังเกตพฤติกรรม 

สัมภาษณ์ผู้เรียนเกี่ยวกับความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
เช่น  
- นักเรียนรู้สึกอย่างไรท่ีเกิดเป็นคนไทยในท้องถิ่นนี้  
- นักเรียนมีความภูมิใจส่ิงใดบ้างในท้องถิ่น  
- นักเรียนชอบหรือไม่ชอบการเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญ เพราะเหตุใด 

2. การตรวจเอกสาร หลักฐาน 
ร่องรอยการปฏิบัติงาน  
หรือข้อมูลเชิงประจักษ ์ 

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

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

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

คำอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ แปลผล 
ผู้เรียนยอมรับเหตุผล ความคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
ร้อยละ 85 ขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 5 

ผู้เรียนยอมรับเหตุผล ความคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
ร้อยละ 80 - 84 

ดีเลิศ 4 

ผู้เรียนยอมรับเหตุผล ความคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
ร้อยละ 70 - 79 

ดี 3 

ผู้เรียนยอมรับเหตุผล ความคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
ร้อยละ 50 - 69 

ปานกลาง 2 

ผู้เรียนยอมรับเหตุผล ความคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
ต่ำกว่าร้อยละ 50 

กำลังพัฒนา 1 
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เกณฑ์การให้คะแนนใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กำหนดการแปลผล 5 เท่ากับ 5 คะแนน 
 
 

 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/ แหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 
1. การสัมภาษณ์การสอบถาม 
การสังเกตพฤติกรรม 

สัมภาษณ์นักเรียนเกี่ยวกับการเลือกตั้ง การทำงานการทำกิจกรรม
ร่วมกันเป็นทีม 

2. การตรวจเอกสาร หลักฐาน 
ร่องรอยการปฏิบัติงาน  
หรือข้อมูลเชิงประจักษ ์ 

- รายงานกิจกรรมการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

1.2.4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม (5.00 คะแนน) 
ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ สังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสม 

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

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

 

 

 

=
คะแนนท่ีได้จากการแปลผล

5
× 5 
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2. ผู้เรียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ 
คำอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ แปลผล 

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

3. ผู้เรียนรู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก 
คำอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ แปลผล 

ผู้เรียนรู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก 
ร้อยละ 85 ขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 5 

ผู้เรียนรู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก 
ร้อยละ 80 - 84 

ดีเลิศ 4 

ผู้เรียนรู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก  
ร้อยละ 70 - 79 

ดี 3 

ผู้เรียนรู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก 
ร้อยละ 50 - 69 

ปานกลาง 2 

ผู้เรียนรู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก 
ต่ำกว่าร้อยละ 50 

กำลังพัฒนา 1 

4. ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระทำส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว ชุมชนและสังคม 
คำอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ แปลผล 

ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระทำส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดี 
ในครอบครัว ชุมชนและสังคม ร้อยละ 85 ขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 5 

ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระทำส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดี 
ในครอบครัว ชุมชนและสังคม ร้อยละ 80 - 84 

ดีเลิศ 4 

ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระทำส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดี 
ในครอบครัว ชุมชนและสังคม ร้อยละ 70 - 79 

ดี 3 

ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระทำส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดี 
ในครอบครัว ชุมชนและสังคม ร้อยละ 50 - 69 

ปานกลาง 2 

ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระทำส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดี 
ในครอบครัว ชุมชนและสังคมต่ำกว่าร้อยละ 50 

กำลังพัฒนา 1 
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ตารางสรุประดับคุณภาพ 
สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

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

  

4. ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระทำส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง  
และอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว ชุมชนและสังคม 

  

สรุประดับคุณภาพ (ฐานนิยม : Mode)   

เกณฑ์การให้คะแนนใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กำหนดการแปลผล 5 เท่ากับ 5 คะแนน 
 
 

 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/ แหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 
1. การสัมภาษณ์การสอบถาม 
การสังเกตพฤติกรรม 

ผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

2. การตรวจเอกสาร หลักฐาน 
ร่องรอยการปฏิบัติงาน  
หรือข้อมูลเชิงประจักษ ์ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

=
คะแนนท่ีได้จากการแปลผล

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

อย่างชัดเจน สามารถดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  
ในทุกกลุ่มเป้าหมาย จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มี  
ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ 
รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 

2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน (5.00 คะแนน) 
สถานศึกษากำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ 

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

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

ยอดเยี่ยม 5 

มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน สอดคล้องกับ 
บริบทของสถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการ 
ศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ 

ดีเลิศ 4 

มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน สอดคล้องกับ 
บริบทของสถานศึกษา เป็นไปได้ในการปฏิบัติ 

ดี 3 

มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน  
เป็นไปได้ในการปฏิบัติ 

ปานกลาง 2 

มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดไม่ชัดเจน กำลังพัฒนา 1 
เกณฑ์การให้คะแนนใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กำหนดการแปลผล 5 เท่ากับ 5 คะแนน 

 
 =

คะแนนท่ีได้จากการแปลผล

5
× 5 
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/ แหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 
1. การสัมภาษณ์การสอบถาม 
การสังเกตพฤติกรรม 

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

2. การตรวจเอกสาร หลักฐาน 
ร่องรอยการปฏิบัติงาน  
หรือข้อมูลเชิงประจักษ ์ 

ตรวจเอกสาร แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปี 

 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา (5.00 คะแนน) 
สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบทั ้งในส่วน 

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

1. บริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 
เกณฑ์การพิจารณา 

 1. บริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 
 
 
 
 



28 
 

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

ยอดเยี่ยม 5 

มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจน มีประสิทธิภาพ  
ส่งผลต่อคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยความร่วมมือ 
ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

ดีเลิศ 4 

มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจนส่งผลต่อคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ดี 3 

มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพ 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ปานกลาง 2 

มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาแต่ไม่ส่งผลต่อ 
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

กำลังพัฒนา 1 

เกณฑ์การให้คะแนนใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กำหนดการแปลผล 5 เท่ากับ 5 คะแนน 
 
 

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/ แหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 
1. การสัมภาษณ์การสอบถาม 
การสังเกตพฤติกรรม 

คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้เรียน  
ผู้ปกครองนักเรียน เกี่ยวกับการดำเนินงานพฒันาวิชาการ 
ท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนฯ 

2. การตรวจเอกสาร หลักฐาน 
ร่องรอยการปฏิบัติงาน  
หรือข้อมูลเชิงประจักษ ์ 

ตรวจเอกสาร แผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา แผนอัตรากำลัง 
เอกสารงานแนะแนว เอกสารการนิเทศ 

 

 

 

=
คะแนนท่ีได้จากการแปลผล

5
× 5 
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 2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  
และทุกกลุ่มเป้าหมาย (5.00 คะแนน) 

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

คำอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ แปลผล 
ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรของ
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย เช่ือมโยงกับชีวิตจริง และเป็นแบบอย่างได้ 

ยอดเยี่ยม 5 

ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร 
ของสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย เช่ือมโยงกับชีวิตจริง 

ดีเลิศ 4 

ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร 
ของสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดี 3 

ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร 
ของสถานศึกษา 

ปานกลาง 2 

ไม่มีการดำเนินงานพฒันาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
ตามหลักสูตรของสถานศึกษา 

กำลังพัฒนา 1 

เกณฑ์การให้คะแนนใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กำหนดการแปลผล 5 เท่ากับ 5 คะแนน 
 
 

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/ แหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 
1. การสัมภาษณ์การสอบถาม 
การสังเกตพฤติกรรม 

คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้เรียน  
ผู้ปกครองนักเรียน เกี่ยวกับการดำเนินงานพฒันาวิชาการ 
ท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนฯ 

=
คะแนนท่ีได้จากการแปลผล

5
× 5 
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2. การตรวจเอกสาร หลักฐาน 
ร่องรอยการปฏิบัติงาน  
หรือข้อมูลเชิงประจักษ ์ 

ตรวจเอกสาร แผนพัฒนาวิชาการหลักสูตรสถานศึกษาฯ  
ข้อมูลการกำกับนิเทศ ติดตาม และประเมินผลของสถานศึกษา 
ด้านวิชาการ 

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

คำอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ แปลผล 
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพตรงตาม 
ความต้องการของครู มีความรู้ ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานตำแหน่ง 
และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนางาน 

ยอดเยี่ยม 5 

พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพตรงตาม 
ความต้องการของครู มีความรู้ ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานตำแหน่ง 

ดีเลิศ 4 

พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพตรงตาม 
ความต้องการของครู 

ดี 3 

พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ปานกลาง 2 
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถตามหน้าท่ีท่ีได้รับครบทุกคน กำลังพัฒนา 1 

เกณฑ์การให้คะแนนใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กำหนดการแปลผล 5 เท่ากับ 5 คะแนน 
 
 

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/ แหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 
1. การสัมภาษณ์การสอบถาม 
การสังเกตพฤติกรรม 

คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้เรียน  
ผู้ปกครองนักเรียน เกี่ยวกับการดำเนินงานพฒันาวิชาการ 
ท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนฯ 

2. การตรวจเอกสาร หลักฐาน 
ร่องรอยการปฏิบัติงาน  

ตรวจเอกสาร แผนพัฒนาวิชาการหลักสูตรสถานศึกษาฯ  

=
คะแนนท่ีได้จากการแปลผล

5
× 5 
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หรือข้อมูลเชิงประจักษ ์ ข้อมูลการกำกับนิเทศ ติดตาม และประเมินผลของสถานศึกษา 
ด้านวิชาการ 

 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
(5.00 คะแนน) 

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

คำอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ แปลผล 
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ กระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ท่ัวถึงทุกกลุ่มเป้าหมายและมีความปลอดภัย 

ยอดเยี่ยม 5 

จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
อย่างมีคุณภาพ และมีความปลอดภัย 

ดีเลิศ 4 

จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
อย่างมีคุณภาพ กระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ท่ัวถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดี 3 

จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
อย่างมีคุณภาพ 

ปานกลาง 2 

จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีไม่ดีและไม่กระตุ้นให้ผู้เรียน 
ใฝ่เรียนรู้ 

กำลังพัฒนา 1 

เกณฑ์การให้คะแนนใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กำหนดการแปลผล 5 เท่ากับ 5 คะแนน 
 

 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/ แหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 
1. การสัมภาษณ์การสอบถาม 
การสังเกตพฤติกรรม 

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

=
คะแนนท่ีได้จากการแปลผล

5
× 5 
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2. การตรวจเอกสาร หลักฐาน 
ร่องรอยการปฏิบัติงาน  
หรือข้อมูลเชิงประจักษ ์ 

ตรวจเอกสาร แผนการจัดสภาพแวดล้อมตรวจสภาพแวดล้อม อาคาร
สถานท่ี แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน 

 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
(5.00 คะแนน) 

สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่อใช้  
ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
ประเด็นการพิจารณา 
1. การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม 

   กับสภาพของสถานศึกษา 
เกณฑ์การพิจารณา 
1. การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับ
สภาพของสถานศึกษา 

คำอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ แปลผล 
มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย นำไป
ประยุกต์ใช้ได้ และดำเนินการอย่างเป็นระบบ 

ยอดเยี่ยม 5 

มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย นำไป
ประยุกต์ใช้ได้ 

ดีเลิศ 4 

มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย 

ดี 3 

มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

ปานกลาง 2 

มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ กำลังพัฒนา 1 
เกณฑ์การให้คะแนนใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กำหนดการแปลผล 5 เท่ากับ 5 คะแนน 

 

 

 
 
 

=
คะแนนท่ีได้จากการแปลผล

5
× 5 
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/ แหล่งข้อมูล 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 

1. การสัมภาษณ์การสอบถาม 
การสังเกตพฤติกรรม 

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

2. การตรวจเอกสาร หลักฐาน 
ร่องรอยการปฏิบัติงาน  
หรือข้อมูลเชิงประจักษ ์ 

ตรวจเอกสาร แผนบริหารจัดการสารสนเทศสารสนเทศของโรงเรียน 
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ วารสารโรงเรียนเว็บไซต์โรงเรียน 

คำอธิบาย มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (30.00 คะแนน) 
เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษา สร้างโอกาส

ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  
และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำผลที่ได้มาให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนา  
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
 ชีวิตได้ (10.00 คะแนน) 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปจัด
กิจกรรมได้จริง มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะสำหรับผู้ท่ีมีความจำเป็นและต้องการความช่วยเหลือ
พิเศษ ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะ แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ นำเสนอผลงานและ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
ประเด็นการพิจารณา 
1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาเน้นให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ ใช้ในชีวิตได้ มีแผนการ
จัดการเรียนรู้ที ่สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริง มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะสำหรับผู้ที ่มี  
ความจำเป็นและต้องการความช่วยเหลือพิเศษ มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และมีการเผยแพร่ 
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เกณฑ์การพิจารณา 
1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาเน้นให้ผู้เรียนได้ 
เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มีแผนการ
จัดการเรียนร ู ้ที ่สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริง มีร ูปแบบการจัดการเรียนรู ้เฉพาะสำหรับ  
ผู้ท่ีมีความจำเป็นและต้องการความช่วยเหลือพิเศษ มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และมีการเผยแพร่ 

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

ยอดเยี่ยม 5 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษาเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถ 
นำไปจัดกิจกรรมได้จริง มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะสำหรับผู้ท่ีมี 
ความจำเป็นและต้องการความช่วยเหลือพิเศษ 

ดีเลิศ 4 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตสถานศึกษา
เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถนำไปจัดกิจกรรม 
ได้จริง 

ดี 3 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตสถานศึกษา
เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถ 
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ปานกลาง 2 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตสถานศึกษา
เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 

กำลังพัฒนา 1 

เกณฑ์การให้คะแนนใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กำหนดการแปลผล 5 เท่ากับ 5 คะแนน 
 
 
 
 
 
 

=
คะแนนท่ีได้จากการแปลผล

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

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

2. การตรวจเอกสาร 
หลักฐาน ร่องรอย 
การปฏิบัติงาน  
หรือข้อมูลเชิงประจักษ ์ 

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

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

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

คำอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ แปลผล 
มีการใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ 
ด้วยตนเองจากส่ือท่ีหลากหลาย 

ยอดเยี่ยม 5 

มีการใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ 
ด้วยตนเอง 

ดีเลิศ 4 

มีการใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

ดี 3 

มีการใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ ปานกลาง 2 
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มีการใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีไม่เอื้ออำนวยต่อการ
เรียนรู ้

กำลังพัฒนา 1 

เกณฑ์การให้คะแนนใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กำหนดการแปลผล 5 เท่ากับ 5 คะแนน 
 
 
 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/ แหล่งข้อมูล 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 

1. การสัมภาษณ์การสอบถาม 
การสังเกตพฤติกรรม 

สัมภาษณ์นักเรียนและครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน เช่น นักเรียน 
มีโอกาสได้ไปเรียนรู้จากชุมชนในเรื่องใดและจากแหล่งเรียนรู้ใดบ้าง 
นักเรียนชอบเรียนวิชาอะไรเพราะเหตุใด 

2. การตรวจเอกสารหลักฐาน 
ร่องรอยการปฏิบัติงาน  
หรือข้อมูลเชิงประจักษ ์ 

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

3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก (5.00 คะแนน) 
ครูผู ้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดนเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู  

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

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

ยอดเยี่ยม 5 

ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียนอย่างเป็นระบบ โดนเน้นการมีปฏิสัมพันธ์
เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักท่ีจะเรียนรู้ 

ดีเลิศ 4 

=
คะแนนท่ีได้จากการแปลผล

5
× 5 
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ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียนอย่างเป็นระบบ โดนเน้นการมีปฏิสัมพันธ์
เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก 

ดี 3 

ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียนอย่างเป็นระบบ โดนเน้นการมีปฏิสัมพันธ์
เชิงบวก 

ปานกลาง 2 

ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียนโดยไม่เอื้ออำนวยให้นักเรียนเรียนรู ้
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

กำลังพัฒนา 1 

เกณฑ์การให้คะแนนใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กำหนดการแปลผล 5 เท่ากับ 5 คะแนน 
 
 
 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/ แหล่งข้อมูล 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 

1. การสัมภาษณ์การสอบถาม 
การสังเกตพฤติกรรม 

สัมภาษณ์นักเรียนและครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน เช่น นักเรียน 
ชอบเรียนวิชาอะไรเพราะเหตุใด 

2. การตรวจเอกสารหลักฐาน 
ร่องรอยการปฏิบัติงาน  
หรือข้อมูลเชิงประจักษ ์ 

ตรวจเอกสาร - หลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกผล 
หลังสอน ผลงานของผู้เรียน/แฟ้มสะสมงานส่ือการเรียนการสอนและ
แหล่งเรียนรู้ ฯลฯ 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน (5.00 คะแนน) 
มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีขั ้นตอนโดยใช้

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

=
คะแนนท่ีได้จากการแปลผล

5
× 5 
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คำอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ แปลผล 
มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับ
เป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อนำไปใช้
พัฒนาการเรียนรู ้

ยอดเยี่ยม 5 

มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับ 
เป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 4 

มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผล 

ดี 3 

มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ปานกลาง 2 
มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้ท่ีไม่เป็นระบบ กำลังพัฒนา 1 

เกณฑ์การให้คะแนนใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กำหนดการแปลผล 5 เท่ากับ 5 คะแนน 
 
 
 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/ แหล่งข้อมูล 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 

1. การสัมภาษณ์การสอบถาม 
การสังเกตพฤติกรรม 

สัมภาษณ์นักเรียนและครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  

2. การตรวจเอกสารหลักฐาน 
ร่องรอยการปฏิบัติงาน  
หรือข้อมูลเชิงประจักษ ์ 

ตรวจเอกสาร - หลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกผล 
หลังสอน ผลงานของผู้เรียน/แฟ้มสะสมงานส่ือการเรียนการสอนและ
แหล่งเรียนรู้ ฯลฯ 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
(5.00 คะแนน) 

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

=
คะแนนท่ีได้จากการแปลผล

5
× 5 
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เกณฑ์การพิจารณา 
1. มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ ครูและผู้เกี ่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง  
การจัดการเรียนรู้ 

คำอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ แปลผล 
มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนา 
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูและผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปล่ียน 
เรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม 5 

มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนา 
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูล 
ย้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 4 

มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนา 
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ข้อมูล 

ดี 3 

มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนา 
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ปานกลาง 2 

ไม่มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนา 
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

กำลังพัฒนา 1 

เกณฑ์การให้คะแนนใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กำหนดการแปลผล 5 เท่ากับ 5 คะแนน 
 
 
 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/ แหล่งข้อมูล 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 

1. การสัมภาษณ์การสอบถาม 
การสังเกตพฤติกรรม 

สัมภาษณ์ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  

2. การตรวจเอกสารหลักฐาน 
ร่องรอยการปฏิบัติงาน  
หรือข้อมูลเชิงประจักษ ์ 

ตรวจเอกสาร  
- หลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกผลหลังสอน 
- บันทึกการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
( กิจกรรม PLC ) 

 
 
 

=
คะแนนท่ีได้จากการแปลผล

5
× 5 
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เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและประเด็นพิจารณา 
ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
- ระดับคุณภาพ ใช้การแปลผลหาค่าเฉล่ียเลขคณิต โดยท่ี 

การแปรผล =
ผลรวมค่าการแปรผลประเด็นที่ 1.1.1 ถึง 1.1.6

6
 

 
การแปรผลเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

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

- คะแนนใช้การหาค่าเฉล่ียการแปลผลแบบถ่วงน้ำหนัก ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย

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

20
 

 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
- ระดับคุณภาพ ใช้การแปลผลหาค่าเฉล่ียเลขคณิต โดยท่ี 

การแปรผล =
ผลรวมค่าการแปรผลประเด็นที่ 1.2.1 ถึง 1.2.4

4
 

 
การแปรผลเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

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

- คะแนนใช้การหาค่าเฉล่ียการแปลผลแบบถ่วงน้ำหนัก ดังนี้ 

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

20
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สรุปการประเมินมาตรฐานคุณภาพผู้เรียน 

- ระดับคุณภาพ ใช้การแปลผลหาค่าเฉล่ียเลขคณิต โดยท่ี 
 

การแปรผล =
ผลรวมค่าการแปรผลด้านที่ 1.1 และ 1.2

2
 

 
การแปรผลเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

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

- คะแนนใช้การผลรวมคะแนนทุกประเด็น 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

- ระดับคุณภาพ ใช้การแปลผลหาค่าเฉล่ียเลขคณิต โดยท่ี 
 

การแปรผล =
ผลรวมค่าการแปรผลประเด็นที่ 2.1 ถึง 2.6

6
 

 
การแปรผลเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

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

- คะแนนใช้การหาค่าเฉล่ียการแปลผลแบบถ่วงน้ำหนัก ดังนี้ 

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

30
 

 



42 
 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ 

- ระดับคุณภาพ ใช้การแปลผลหาค่าเฉล่ียเลขคณิต โดยท่ี 
 

การแปรผล =
ผลรวมค่าการแปรผลประเด็นที่ 3.1 ถึง 3.5

5
 

 
การแปรผลเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

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

- คะแนนใช้การหาค่าเฉล่ียการแปลผลแบบถ่วงน้ำหนัก ดังนี้ 

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

30
 

การสรุปภาพรวมของสถานศึกษา 

- ระดับคุณภาพ ใช้การแปลผลหาค่าเฉล่ียเลขคณิต โดยท่ี 
 

การแปรผล =
ผลรวมค่าการแปรผลมาตรฐานที่ 1 ถึง 3

3
 

 
การแปรผลเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

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

- คะแนนใช้การหาค่าเฉล่ียการแปลผลแบบถ่วงน้ำหนัก ดังนี้ 

คะแนนรวม = คะแนนมาตรฐานที่ 1 + คะแนนรวมมาตรฐานที่ 2 + คะแนนรวมมาตรฐานที่ 3 
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ภาคผนวก 





 

การกำหนดค่าเป้าหมายแนบท้ายประกาศ โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 
เร่ือง การกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จ 

มาตรฐานการศึกษา 
ค่าเป้าหมาย 

(ระดับคุณภาพ) 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
     1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
     1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ระดับดี 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับดี 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ ระดับดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เร่ือง การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพือ่การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

มาตรฐาน ประเด็นที่พิจารณา 
น้ำหนัก 

คะแนน รวม 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  40.00 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 20.00 

1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน  
การส่ือสาร และการคิดคำนวณ 

3.00 
 

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 

4.00 
 

3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 2.00 
4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร 

3.00 

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

4.00 

6. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องาน
อาชีพ 4.00 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 20.00 
1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตาม 
ท่ีสถานศึกษากำหนด 

5.00 
 

2. ความภาคภูมิใจในท้องถิน่และความเป็นไทย 5.00 
3. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย 

5.00 

4. สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 5.00 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ
บริหารและการจัดการ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 30.00 
2.1 มีเป้าหมายและวิสัยทัศน์และพันธกิจ 
ท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 

5.00 
 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

5.00 

2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

5.00 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญ
ทางวิชาชีพ 

5.00 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม 
ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

5.00 



 

 
 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการเรียนรู้ 

5.00 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเปน็สำคัญ 

 30.00 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด 
และปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ 
ในชีวิตได้ 

10.00 
 

3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้
ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

5.00 

3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 5.00 
3.4 การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

5.00 

3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

5.00 

รวม 100.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

เป้าหมายความสำเร็จการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพือ่การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
มาตรฐาน ประเด็นที่พิจารณา เป้าหมาย แปลผล 

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

3 ดี 

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

4 ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ
บริหารและการจัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 มีเป้าหมายและวิสัยทัศน์และพันธกิจ 
ท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 

3 ดี 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

3 ดี 

2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

3 ดี 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญ
ทางวิชาชีพ 

4 ดีเลิศ 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม 
ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

3 ดี 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการเรียนรู้ 
 

3 ดี 



 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเปน็สำคัญ 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด 
และปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ 
ในชีวิตได้ 

3 ดี 

3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู ้

3 ดี 

3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 3 ดี 
3.4 การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

3 ดี 

3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

3 ดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม เร่ือง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ฉบับลงวันที่ 4 มิถุนายน 256๔ 
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563 มีจำนวน 3 มาตรฐาน ได้แก่ 
 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
   1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี้ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

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



 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสำเร็จตามประเด็นพิจารณา 
ของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

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

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



 

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



 

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



 

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



 
 
 

คำสั่ง โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม  
ท่ี 062/2564 

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา 
 เพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

ประจำปีการศึกษา 2564 
….................................................................... 

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

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

1. คณะกรรมการอำนวยการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย 
  นายสนอง  หนูนิล   ประธานกรรมการ 

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



มีหน้าที่   
1. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนพัฒนา ดำเนินงาน

เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
2. เสนอแนวทางในการวางระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศท่ีเกี่ยวข้องกับมาตรฐานในการประกัน

คุณภาพภายใน   
3. กำกับติดตาม และให้ความเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินการประกันคุณภาพภายใน 
4. สนับสนุนให้มีการพัฒนาคุณภาพ การตรวจ ติดตามคุณภาพและประเมินตนเองโดยถือว่าการ

ประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 

2. คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประกอบด้วย 
 นายอรรถพงษ ์ อินต๊ะวงศ์  ประธานกรรมการ 

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

      นายญาณาธิป  วงศ์สุภา   กรรมการและเลขานุการ  
มีหน้าที่  

1. จัดทำแนวทาง และวิธีการประกันคุณภาพภายในด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การติดตาม
และการประเมินคุณภาพการศึกษา 

2. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน เพื่อใช้กำกับ ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพและภายใต้กรอบนโยบายและหลักการ 

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

4. ดำเนินการให้มีการจัดทำคู่มือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
5. พิจารณา ทบทวน ตรวจสอบ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาเพื่อเสนอต่อ

คณะกรรมการอำนวยการ 
6. ดำเนินการให้มีการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด

เป็นประจำทุกปี (ภายใน 120 วัน นับจากวันส้ินปีการศึกษา) 



7. ดำเนินการให้มีการเผยแพร่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้หน่วยงานท้ังภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 

8. กำหนดมาตรฐาน การพัฒนาคุณภาพ การตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา
เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ 
 

3. คณะกรรมการติดตาม ทบทวนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย 
      นายอรรถพงษ์ อินต๊ะวงศ์  ประธานกรรมการ 
  นายวสุพล  คำเหล็ก   รองประธานกรรมการ 

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

มีหน้าที่ 
1. กำหนดตัวบ่งช้ีในการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ และงาน

กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งช้ีของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

2. วางแผนการดำเนินงานด้านการประกนัคุณภาพการศึกษาของกลุ่มงาน และกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
3. ติดตามทบทวนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกลุ่มงานและกลุ่มสาระการ

เรียนรู ้
4. เตรียมเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ รวมถึงการเตรียมบุคลากร เพื่อรอรับการติดตามและประเมิน

คุณภาพท้ังภายในและภายนอก 
5. จัดทำแนวประเมินของกลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือกิจกรรมท่ีดำเนินงานตามแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษา ส่งเสริม ควบคุมและประเมินคุณภาพการศึกษาของกลุ่มงานและกลุ่มสาระ
การเรียนรู้เมื่อส้ินภาคเรียนของปีการศึกษา 

6. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ วิธีการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของกลุ่มงาน
และกลุ่มสาระการเรียนรู้เมื่อส้ินภาคเรียนของปีการศึกษา 

7. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมายเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 
 
 





มาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ (สพฐ.)  

ประกอบด้วย 3 ด้าน  

 
ผู้รับผิดชอบ 

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

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

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

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

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.1 มีเป้าหมายและวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนด
ชัดเจน 

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

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



2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

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

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

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม 
ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

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

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการเรียนรู ้

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

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียน 
เป็นสำคัญ 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

นายใจฉกรรจ์ กุณวงศ์ (หัวหน้ามาตรฐาน) 
นางสาวบุศย์สราลี บุตรอามาตย์ 
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ (ทุกกลุ่มสาระฯ) 

3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อ 
การเรียนรู ้

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

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

3.4 การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

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



3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

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