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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง  ลำพูน 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ



ก 
 

คำนำ 

 การประกันคุณภาพการศึกษา  เป็นกระบวนการหนึ่งที่มีความสำคัญยิ่งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
เป็นกระบวนการที่สามารถยืนยันถึงคุณภาพที่แท้จริงที่เกิดจากการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา  โดยได้
กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๕              
ให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่กำหนดให้สถานศึกษาและ
หน่วยงานต้นสังกัดต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  ทั้งระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพ
ภายนอก  ในส่วนของการประกันคุณภาพภายในนั้น  ตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เรื่อง  กำหนดหลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ลงวันที่  ๒๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ให้ใช้
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  จำนวน  ๓  มาตรฐาน  ลงวันที่  ๖  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑   

 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  จึงได้ดำเนินการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาสำหรับดำเนินงาน
ตามนโยบายและจุดเน้นในระดับสถานศึกษา  โดยให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ  
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เมื่อวันที่  ๖  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑    ทั้งนี้โรงเรียนได้พัฒนามาตรฐานของ
สถานศึกษา  และประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาและกำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา  สำหรับใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  ขอขอบคุณคณะทำงานกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาทุกท่าน              
ที่มีส่วนร่วมในการจัดทำมาตรฐานการศึกษาและกำหนดค่าเป้าหมายสำหรับพัฒนาในครั้งนี้  และหวังว่าเอกสาร
ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารสถานศึกษา  ครูผู้สอน  ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการดำเนินงานใช้มาตรฐาน
การศึกษา  เพื่อพัฒนา  ส่งเสริม  สนับสนุน  กำกับดูและและติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ผู้เรียนต่อไป   

 

 

 

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
   ๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๔ 
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สารบัญ 

            หน้า 

คำนำ             

สารบัญ 

ประกาศโรงเรียนสบปราบพิทยาคม  เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   ๑ 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ประกาศโรงเรียนสบปราบพิทยาคม  เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมาย  ตามมาตรฐานการศึกษา    ๓ 
ของโรงเรียนสบปราบพิทยาคม  เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพ        ๑๐                        
ภายในสถานศึกษา  
ภาคผนวก            
 กฎกระทรวง  การประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๖๑     ๔๒ 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ๔๕ 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ๔๗ 
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ประกาศโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
............................................. 

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 
6 สิงหาคม พ.ศ.2561 เพ่ือเป็นหลักเทียบเคียงสำหรับสถนศึกษา หน่วยงานต้นสังกัดและสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาทั้งประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล และติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา โดยมีนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 9 (3) 
ได้กำหนดการจัดระบบ โครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักที่สำคัญข้อหนึ่ง คือ การกำหนด
มาตรฐานการศึกษา และการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท และมาตรา 48 ให้หน่วยงาน
ต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน
เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อ
หน่วยงาน ต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา และเพ่ือเป็นการรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
 ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9(3) มาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม จึงกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกัน เป็นไปตามบริบทของโรงเรียนและชุมชน เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาขอโรงเรียนทุกด้าน 
 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  
  
 ประกาศ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 
ลงชื่อ.....................................................     ลงชื่อ............................................  
      (นายเจนวิทย์  เลิศหิรัญปริยากร)                        (นายทั่น  ตากัน) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม            ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนสบปราบพิทยาคม  เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ฉบับลงวันที่  ๑  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
.....................................................................................................  

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 3 มาตรฐาน ได้แก่  
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

         1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

         1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ 

แต่ละมาตรฐาน มีรายละเอียด ดังนี้ 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 

  1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

   1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 

   2)  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 

     ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

   3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

   4)  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

   5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

   6)  มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

  1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

   1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด   
   2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

   3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

   4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

  2.1  การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

  2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

  2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 

      และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

  2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

  2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

   2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ 

  3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
  3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
  3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
  3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

  3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 



๓ 
 

 
ประกาศโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมาย  ตามมาตรฐานการศึกษา  ของโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

............................................. 
 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทาวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา                     
พ.ศ.  ๒๕๕๙  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่สองกำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ
คนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา  ประกาศ
คณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ประกอบกับกฎกระทรวง  การประกัน
คุณภาพการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ลงวันที่  ๒๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง ให้
ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จำนวน  ๓ มาตรฐาน ลงวันที่ ๖  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  
โรงเรียนสบปราบพิทยาคมปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จากการมีส่วนร่วม
ของผู้เกี่ยวข้อง  ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  ผู้ปกครอง  และชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน  เพ่ือนำไปสู่
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสบปราบพิทยาคม  มีคุณภาพและมาตรฐาน  
จึ งกำหนดค่ า เป้ าหมายการพัฒ นาคุณ ภ าพมาตรฐานของสถานศึ กษ า ระดั บ การศึ กษ าขั้ น พ้ื นฐาน                                   
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี ้
 
  
    ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
     
 
 
 
     (นายเจนวิทย์  เลิศหิรัญปริยกร) 

     ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 
 

การกำหนดระดับคุณภาพแนบท้ายประกาศ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมาย  ตามมาตรฐานการศึกษา  ของโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ฉบับลงวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
ดีเลิศ    ๑๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

   ๑๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
                  ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ดีเลิศ 

มาตรฐานโดยรวม ดีเลิศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๕ 
 

การกำหนดค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพแนบท้ายประกาศ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

มาตรฐานการศึกษา ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
๘๕.๐๐ 

๑๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดี 
๗๘.๐๐ 

๑.๑.๑  ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ ดี 
๗๖.๐๐ 

 
  ๑.ผู้เรียนร้อยละ ๔๐ ของผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน เขียน สื่อสาร ภาษาไทย   จากผล 

การเรียนรายวิชาภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางในแต่ละระดับชั้น ตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป 
  ๒.ผู้ เรียนร้อยละ ๔๐ ของผู้ เรียนมีทักษะในการอ่าน เขียน สื่อสาร ภาษาอังกฤษ            

จากผลการเรียนรายวิชาอังกฤษ ตามหลักสูตรแกนกลางในแต่ละระดับชั้น ตั้งแต่ระดับ          
๓ ขึ้นไป 

  ๓.ผู้เรียนร้อยละ ๔๐ ของผู้เรียนมีทักษะในการการคิดคำนวณ จากผลการเรียนรายวิชา
คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางในแต่ละระดับชั้น ตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป 

  ๔.ผู้เรียนร้อยละ ๔๐ ของผู้เรียนได้รับการจัดการเรียนการสอนด้วยภาษาจีน มีทักษะในการ
อ่าน เขียน สื่อสาร ด้วยภาษาจีน จากผลการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตั้งแต่ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

๑.๑.๒  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา 

ดี 
๗๘.๐๐ 

  ๑. ผู้เรียนร้อยละ ๗๘ มีความสามารถในการนําเสนอ  การคิดวิเคราะห์คิดอย่างมี 
วิจารณญาณ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และวิธีการแก้ปัญหาจากกิจกรรมการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) กิจกรรมการเรียนรู้ด้วย STEM Education หน้าที่พลเมือง และ 
กิจกรรมโครงงาน/โครงการใน และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน ๘ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้  

๑.๑.๓  ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดี 
๗๘.๐๐   ๑. ผู้เรียนร้อยละ  ๗๘ สามารถสร้างผลงานหรือนวัตกรรมในรายวิชาออกแบบเทคโนโลยี

ในระดับชั้น ม.๑-๕  และวิชาวิทยาการคำนวณ ระดับชั้น  ม.๖ สร้างชิ้นงาน โครงการ 
โครงงาน หรือผลผลิต โดยมีผลการประเมินชิ้นงาน  ระดับ  ๓  ขึ้นไป  ตามที่ปรากฏใน
ประมวลรายวิชาในทุกระดับชั้น อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ชิ้นงาน  

๑.๑.๔  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดีเลิศ 
๘๒.๐๐   ๑. ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้วยการใช้ 

อีเมล์ การลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ การตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ การ
ตรวจสอบตารางเรียน และตารางสอบออนไลน์ด้วยตนเอง 

  ๒. ผู้เรียนร้อยละ ๘๒.๐๐ สามารถสร้างชิ้นงานที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มี
ความเหมาะสมตามระดับชั้นได้อย่างน้อย ๑ ชิ้นงานต่อปีการศึกษา 



๖ 
 

มาตรฐานการศึกษา ระดับ
คุณภาพ 

๑.๑.๕  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดี 
๗๗.๐๐   ๑. ผู้เรียนร้อยละ ๔๐.๐๐ ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามหลักสูตรสถานศึกษาใน            

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตั้งแต่ ๓ ขึ้นไป 
  ๒. คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๓๕.๐๐ ขึ้นไป ของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา 

ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับโรงเรียน จํานวน  ๔ รายวิชา ของนักเรียนระดับชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓  

  ๓. คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๓๐.๐๐ ขึ้นไป ของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา 
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับโรงเรียน จํานวน ๕ รายวิชา ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๖   

๑.๑.๖  มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ดีเลิศ 
๘๒.๐๐ 

 
  ๑. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพที่ตนเองสนใจ อย่างน้อย 

๑ อาชีพ 
  ๒. ผู้เรียนระดับชั้น ม.๓ และม.๖ ร้อยละ ๘๒ เข้ารับการศึกษาต่อในระดับการศึกษา         

ที่สูงขึ้นหรือประกอบอาชีพ 
๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 

๙๑.๐๐ 
๑.๒.๑  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ยอดเยี่ยม 

๙๑.๐๐ 
 

  ๑. ผู้ เรียนร้อยละ ๙๑.๐๐ ของผู้ เรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์                
ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ตั้งแต่ระดับ ดีขึ้นไป 

  ๒. ผู้เรียนร้อยละ ๙๑.๐๐ มีค่านิยม  ยิ้ม ไหว้ ทักทาย  มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีข้ึนไป 
๑.๒.๒  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเยี่ยม 

๙๒.๐๐   ๑. ผู้เรียนร้อยละ ๙๒.๐๐ ผ่านการประเมินกิจกรรมโครงการห้องเรียนในชุมชน 
  ๒. ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม วันสําคัญทางศาสนา ประเพณีของท้องถิ่น และมีส่วนร่วม

ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า ๓ กิจกรรมต่อปีการศึกษา 
๑.๒.๓  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ยอดเยี่ยม 

๙๒.๐๐   ๑. ผู้ เรียนทุกคนมีส่วนร่วมกิจกรรมดนตรี  กีฬาของแต่ระดับชั้นภายในสถานศึกษา 
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์  กิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ กิจกรรมทัศนศึกษาในระดับชั้น อย่างน้อย ๒ กิจกรรมขึ้นไป 

  ๒. ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๙๒.๐๐ สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข  
  ๓. ผู้เรียนร้อยละ ๙๒.๐๐ มีสว่นร่วมในการเลือกต้ังสภานักเรียน 
๑.๒.๔  สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม   ยอดเยี่ยม 

๙๑.๐๐ 
 

  ๑. ผู้ เรียนร้อยละ ๙๑.๐๐ มีน้ำหนักเทียบกับส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์ที่ เป็นไปตามเกณฑ์         
การ เจริญเติบโตตามช่วงวัย ตามเกณฑ์ของสำนักโภชนาการ กรมอนามัย 

  ๒.ผู้เรียนร้อยละ ๙๑.๐๐ มีสมรรถนะตามเกณฑ์ แบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐาน
สมรรถภาพทางกาย กรมพละศึกษา 

  ๓. ผู้เรียนร้อยละ ๙๑.๐๐ มีสุขภาพจิต อารมณ์ สังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสม โดย
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น (งานระบบดูแล) 



๗ 
 

มาตรฐานการศึกษา ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
๘๔.๐๐ 

๒.๑  มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน ดีเลิศ 
๘๖.๐๐   1. สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจนสอดคล้องกับ 

บริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 
๘๔.๐๐   ๑. สถานศึกษามีกระบวนการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาโดยใช้ระบบประกัน

คุณภาพภายในและหลักสบปราบสคูลโมเดล  
  ๒. สถานศึกษามีการสร้างภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาการศึกษา ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับสห

วิทยาเขต ระดับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับจังหวัด และระดับประเทศ 
 

๒.๓  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ 
๘๔.๐๐ 

  ๑. สถานศึกษามีการรายงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
  ๒. สถานศึกษามีการปรับปรุง หลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ 

ผู้เรียนและชุมชน ความทันต่อทิศทางการศึกษาในอนาคต 
  ๓. สถานศึกษาจัดแผนการเรียนและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้เลือกตามความ

ถนัดและความสนใจ  
๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ 

๘๔.๐๐   ๑. สถานศึกษามีโครงการพัฒนาและส่งเสริมครูให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตาม ความ
สนใจและความต้องการของสถานศึกษา 

  ๒. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม PLC เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในทุกกลุ่มงาน         
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

  ๓. ครูร้อยละ ๘๔.๐๐ มีการพัฒนาตนเองในด้านวิชาชีพ อย่างน้อย ๒๐ ชั่วโมง ต่อปี
การศึกษา 

๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ดีเลิศ 
๘๔.๐๐   ๑.สถานศึกษามีการติดตั้ งอุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์  โปรเจคเตอร์ในห้องเรียนและ

ห้องปฏิบัติการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๔.๐๐ ของห้องเรียน 
  ๒. สถานศึกษามีการตรวจสอบ ปรับปรุง และรักษาความปลอดภัยของอาคารสถานที่ และ

สิ่งแวดล้อม  
  ๓. สถานศึกษามีการจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ ที่สอดคล้องกับการ

เรียนรู้อย่างหลากหลาย 
  ๔. สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน ใช้และดูแลรักษา

ทรัพยากรอย่างเต็มประสิทธิภาพ  (วัดผลจากกิจกรรม จากงานอาคารสถานที่ และงาน
สิ่งแวดล้อม )(ประเมินความพึงพอใจจากนักเรียนในเรื่องอาคารสถานที่) 
 

 



๘ 
 

มาตรฐานการศึกษา ระดับ
คุณภาพ 

๒.๖  จัดระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ดีเลิศ 
๘๒.๐๐   ๑. สถานศึกษามีการติดตั้งสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายไม่น้อยกว่า ๒๐ จุด    เพ่ือการ

สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
  ๒. สถานศึกษามีเช่าซื้อ การติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วไม่ต่ำกว่า ๕๐๐ Mbps                

ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการ 
  ๓. สถานศึกษามีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ

การจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดีเลิศ 

๘๖.๐๐ 
๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ดีเลิศ 

๘๕.๐๐   ๑. ครูทุกคนมีการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้เพื่อจัดทํา 
ประมวลรายวิชา/โครงการจัดการเรียนรู้ 

  ๒. ครูทุกคนมีการจัดทําหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับคําอธิบายรายวิชา ธรรมชาติ
ของ สาระการเรียนรู้ เหมาะสมกับผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษา มีกิจกรรมการ
เรียนรู้ด้วย วิธีการที่หลากหลาย โดยเลือกรูปแบบการจัดการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา
เต็มตาม ศักยภาพ บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ 

  ๓. ครูร้อยละ ๘๕.๐๐ มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเพ่ือรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล และนําผล
การศึกษามาวางแผนการจัดการเรียนรู้ 

๓.๒  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ 
๘๕.๐๐   ๑. ครูร้อยละ  ๘๕.๐๐  มีวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ เครื่องมือ รูปแบบ เทคนิค 

และวิธีการอย่างหลากหลาย 
  ๒. ครูร้อยละ  ๘๕.๐๐  มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่

เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  ๓. ครูร้อยละ  ๘๕.๐๐  มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ภายในหรือ

ภายนอกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 

๘๙.๐๐   ๑. ครูร้อยละ ๘๙.๐๐ มีผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ในระดับ มาก ขึ้นไป (วิชาการ) 

  ๒. ครูร้อยละ ๘๙.๐๐ ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศชั้นเรียน 
 

๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ดีเลิศ 
๘๕.๐๐   ๑. ครูทุกคนมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง อย่างหลากหลาย 

  ๒. ครูร้อยละ ๘๕.๐๐ ทําการบันทึกหลังแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
  ๓.ครูร้อยละ ๘๕.๐๐ นําผลจากการจัดกิจกรรม การเรียนรู้มาพัฒนาผู้เรียนด้วย

กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 
 



๙ 
 

มาตรฐานการศึกษา ระดับ
คุณภาพ 

๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

ดีเลิศ 
๘๕.๐๐ 

  1. ครูร้อยละ ๘๕.๐๐ มีการร่วมสะท้อนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายในกลุ่ม
สาระ การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ (บันทึกการประชุม 
บันทึก PLC บันทึกกลุ่มสาระ งานนิเทศ) 

 

 

เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณากำหนดค่าเป้าหมาย / ระดับคุณภาพ 

 กรณีกำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ 
 

ระดับคุณภาพ ร้อยละตามเกณฑ์ 
ยอดเยี่ยม (๕) ตั้งแต่ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป 

ดีเลิศ (๔) ร้อยละ ๘๐-๘๙ 
ดี (๓) ร้อยละ ๗๐-๗๙ 

ปานกลาง (๒) ร้อยละ ๖๐-๖๙ 
ปรับปรุง (๑) ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐ 
 

เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

ของโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

 การประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามเป้าหมาย และมาตรฐาน
การศึกษา การจัดทำข้อมูลและวิธีการเก็บข้อมูลมีความสำคัญต่อการจัดทำรายงาน ผลการศึกษาของโรงเรียนเป็น
อย่างยิ่ง ซึ่งมีรายละเอียดของเกณฑ์ในระดับโรงเรียน ดังนี้ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1.๑.๑ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ 
      คำอธิบาย   ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณตามเกณฑ์ท่ี 
สถานศึกษากําหนดในแต่ละระดับชั้น 
       ประเด็นการตรวจสอบ  
  1. ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน เขียน การสื่อสารภาษาไทย จากผลการเรียนรายวิชาภาษาไทยพ้ืนฐานตาม
หลักสูตรแกนกลางในแต่ละระดับชั้นตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป 
 2. ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน เขียน การสื่อสารภาษาอังกฤษ จากผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ตามหลักสูตรแกนกลางในแต่ละระดับชั้นตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป 
 ๓. ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน เขียน การสื่อสารภาษาอังกฤษ จากผลการเรียนรายวิชาภาษาจีน  ตาม
หลักสูตรแกนกลางในแต่ละระดับชั้นตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป 
 ๔. ผู้เรียนมีทักษะการคิดการคำนวณ จากผลการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางในแต่ละ
ระดับชั้น ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป 
 
ระดับ คุณภาพ คำอธิบาย 

5 ยอดเยี่ยม 

1. ผู้เรียนร้อยละ  ๔๐  มีทักษะในการอ่าน เขียน การสื่อสารภาษาไทย จากผลการ
เรียนรายวิชาภาษาไทยพ้ืนฐานตามหลักสูตรแกนกลางในแต่ละระดับชั้นตั้งแต่ระดับ 3 
ขึ้นไป 
2. ผู้เรียนร้อยละ  ๔๐  มีทักษะในการอ่าน เขียน การสื่อสารภาษาอังกฤษ จากผลการ
เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานตามหลักสูตรแกนกลางในแต่ละระดับชั้นตั้งแต่ระดับ 
3 ขึ้นไป 
๓. ผู้เรียนร้อยละ  ๔๐  มีทักษะในการอ่าน เขียน การสื่อสารภาษาอังกฤษ จากผลการ
เรียนรายวิชาภาษาจีน  ตามหลักสูตรแกนกลางในแต่ละระดับชั้นตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป 
๔ .  ผู้ เรียนร้อยละ  ๔๐  มีทักษะการคิดการคำนวณ จากผลการเรียนรายวิชา
คณิตศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางในแต่ละระดับชั้น ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป 
หมายเหตุ  สถานศึกษามีผลการดำเนินงานสูงกว่าที่สถานศึกษากำหนดครบทุกข้อ 
 

4 ดีเลิศ 

1. ผู้เรียนร้อยละ  ๔๐  มีทักษะในการอ่าน เขียน การสื่อสารภาษาไทย จากผลการ
เรียนรายวิชาภาษาไทยพ้ืนฐานตามหลักสูตรแกนกลางในแต่ละระดับชั้นตั้งแต่ระดับ 3 
ขึ้นไป 
2. ผู้เรียนร้อยละ  ๔๐  มีทักษะในการอ่าน เขียน การสื่อสารภาษาอังกฤษ จากผลการ
เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานตามหลักสูตรแกนกลางในแต่ละระดับชั้นตั้งแต่ระดับ 
3 ขึ้นไป 



๑๑ 
 

ระดับ คุณภาพ คำอธิบาย 
๓. ผู้เรียนร้อยละ  ๔๐  มีทักษะในการอ่าน เขียน การสื่อสารภาษาอังกฤษ จากผลการ
เรียนรายวิชาภาษาจีน  ตามหลักสูตรแกนกลางในแต่ละระดับชั้นตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป 
๔ .  ผู้ เรียนร้อยละ ๔๐ มีทักษะการคิดการคำนวณ จากผลการเรียนรายวิชา
คณิตศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางในแต่ละระดับชั้น ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป 
หมายเหตุ  สถานศึกษามีผลการดำเนินงานเป็นไปตามที่สถานศึกษากำหนดครบ ทุก
ประเด็น 

3 ดี 

1. ผู้เรียนร้อยละ  ๔๐  มีทักษะในการอ่าน เขียน การสื่อสารภาษาไทย จากผลการ
เรียนรายวิชาภาษาไทยพ้ืนฐานตามหลักสูตรแกนกลางในแต่ละระดับชั้นตั้งแต่ระดับ 3 
ขึ้นไป 
2. ผู้เรียนร้อยละ  ๔๐  มีทักษะในการอ่าน เขียน การสื่อสารภาษาอังกฤษ จากผลการ
เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานตามหลักสูตรแกนกลางในแต่ละระดับชั้นตั้งแต่ระดับ 
3 ขึ้นไป 
๓. ผู้เรียนร้อยละ  ๔๐  มีทักษะในการอ่าน เขียน การสื่อสารภาษาอังกฤษ จากผลการ
เรียนรายวิชาภาษาจีน  ตามหลักสูตรแกนกลางในแต่ละระดับชั้นตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป 
๔ .  ผู้ เรียนร้อยละ ๔๐ มีทักษะการคิดการคำนวณ จากผลการเรียนรายวิชา
คณิตศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางในแต่ละระดับชั้น ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป 
หมายเหตุ   สถานศึกษามีผลการดำเนินงานเป็นไปตามที่สถานศึกษากำหนด                   
๓  ประเด็น 

2 ปานกลาง 

1. ผู้เรียนร้อยละ  ๔๐  มีทักษะในการอ่าน เขียน การสื่อสารภาษาไทย จากผลการ
เรียนรายวิชาภาษาไทยพ้ืนฐานตามหลักสูตรแกนกลางในแต่ละระดับชั้นตั้งแต่ระดับ 3 
ขึ้นไป 
2. ผู้เรียนร้อยละ  ๔๐  มีทักษะในการอ่าน เขียน การสื่อสารภาษาอังกฤษ จากผลการ
เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานตามหลักสูตรแกนกลางในแต่ละระดับชั้นตั้งแต่ระดับ 
3 ขึ้นไป 
๓. ผู้เรียนร้อยละ  ๔๐  มีทักษะในการอ่าน เขียน การสื่อสารภาษาอังกฤษ จากผลการ
เรียนรายวิชาภาษาจีน  ตามหลักสูตรแกนกลางในแต่ละระดับชั้นตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป 
๔ .  ผู้ เรียนร้อยละ ๔๐ มีทักษะการคิดการคำนวณ จากผลการเรียนรายวิชา
คณิตศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางในแต่ละระดับชั้น ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป 
หมายเหตุ   สถานศึกษามีผลการดำเนินงานเป็นไปตามที่สถานศึกษากำหนด                   
๑-๒  ประเด็น 

1 กำลังพัฒนา 

1. ผู้เรียนร้อยละ  ๔๐  มีทักษะในการอ่าน เขียน การสื่อสารภาษาไทย จากผลการ
เรียนรายวิชาภาษาไทยพ้ืนฐานตามหลักสูตรแกนกลางในแต่ละระดับชั้นตั้งแต่ระดับ 3 
ขึ้นไป 
2. ผู้เรียนร้อยละ  ๔๐  มีทักษะในการอ่าน เขียน การสื่อสารภาษาอังกฤษ จากผลการ
เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานตามหลักสูตรแกนกลางในแต่ละระดับชั้นตั้งแต่ระดับ 
3 ขึ้นไป 
๓. ผู้เรียนร้อยละ  ๔๐  มีทักษะในการอ่าน เขียน การสื่อสารภาษาอังกฤษ จากผลการ
เรียนรายวิชาภาษาจีน  ตามหลักสูตรแกนกลางในแต่ละระดับชั้นตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป 
๔ .  ผู้ เรียนร้อยละ ๔๐ มีทักษะการคิดการคำนวณ จากผลการเรียนรายวิชา



๑๒ 
 

ระดับ คุณภาพ คำอธิบาย 
คณิตศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางในแต่ละระดับชั้น ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป 
หมายเหตุ   สถานศึ กษามี ผลการดำเนิ น งานต่ ำกว่ าที่ สถานศึ กษากำหนด                   
ทุกประเด็น 

 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูล  

วิธีการ แหล่งข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
สังเกตพฤติกรรม ความสามารถในการอ่าน                   

การเขียน การสื่อสาร และการคิด
คำนวณ 

ครูทุกคน/ นักเรียนทุกคน 

ตรวจสอบเอกสาร 
 

แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน  รายวิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน  
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  ภาษาจีน  
และคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 

งานวัดผล/วิชาการ 

 
ค่าเป้าหมาย 
 -  ร้อยละ  ๔๐  ของผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน เขียน การสื่อสารภาษาไทย จากผลการเรียนรายวิชา
ภาษาไทยพ้ืนฐานตามหลักสูตรแกนกลางในแต่ละระดับชั้นตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป 
 -  ร้อยละ  ๔๐  ของผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน เขียน การสื่อสารภาษาอังกฤษ จากผลการเรียนรายวิชา
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานตามหลักสูตรแกนกลางในแต่ละระดับชั้นตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป 
 -  ร้อยละ  ๔๐  ของผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน เขียน การสื่อสารภาษาอังกฤษ จากผลการเรียนรายวิชา
ภาษาจีน  ตามหลักสูตรแกนกลางในแต่ละระดับชั้นตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป 
 -  ร้อยละ  ๔๐  ของผู้เรียนมีทักษะการคิดการคำนวณ จากผลการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ตามหลักสูตร
แกนกลางในแต่ละระดับชั้น ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป 
 
 ๑.๑.๒ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน               
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
      คำอธิบาย   ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจำแนกแยกแยะ  ใคร่ครวญ  ไตร่ตรอง  พิจารณา
อย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลในการประกอบการตัดสินใจ  มีการอภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา
อย่างมีเหตุผล 
       ประเด็นการตรวจสอบ  
 1. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจำแนกแยกแยะ  ใคร่ครวญ  ไตร่ตรอง  พิจารณาอย่างรอบคอบโดยใช้
เหตุผลในการประกอบการตัดสินใจ  มีการอภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 
   
ระดับ คุณภาพ คำอธิบาย 

5 ยอดเยี่ยม 
ผู้เรียนร้อยละ  ๙๐  ขึ้นไป  มีความสามารถในการคิดจำแนกแยกแยะ  ใคร่ครวญ  
ไตร่ตรอง  พิจารณาอย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลในการประกอบการตัดสินใจ  มีการ
อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลในระดับดีขึ้นไป 

4 ดีเลิศ 
ผู้เรียนร้อยละ  ๘๐  ขึ้นไป  มีความสามารถในการคิดจำแนกแยกแยะ  ใคร่ครวญ  
ไตร่ตรอง  พิจารณาอย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลในการประกอบการตัดสินใจ  มีการ



๑๓ 
 

ระดับ คุณภาพ คำอธิบาย 
อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลในระดับดีขึ้นไป 

3 ดี 
ผู้เรียนร้อยละ  ๗๐  ขึ้นไป  มีความสามารถในการคิดจำแนกแยกแยะ  ใคร่ครวญ  
ไตร่ตรอง  พิจารณาอย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลในการประกอบการตัดสินใจ  มีการ
อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลในระดับดีขึ้นไป 

2 ปานกลาง 
ผู้เรียนร้อยละ  ๖๐  ขึ้นไป  มีความสามารถในการคิดจำแนกแยกแยะ  ใคร่ครวญ  
ไตร่ตรอง  พิจารณาอย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลในการประกอบการตัดสินใจ  มีการ
อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลในระดับดีขึ้นไป 

1 กำลังพัฒนา 
ผู้เรียนน้อยกว่าร้อยละ  ๖๐  มีความสามารถในการคิดจำแนกแยกแยะ  ใคร่ครวญ  
ไตร่ตรอง  พิจารณาอย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลในการประกอบการตัดสินใจ  มีการ
อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลในระดับดีขึ้นไป 

 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูล  
 

วิธีการ แหล่งข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
สังเกตพฤติกรรม แผนการสอนที่เน้นการคิด 

โครงงาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/วิชาการ 

ตรวจสอบเอกสาร   
แบบวัดความสามารถการคิด
วิเคราะห์ 
 

รายงานการวัดความสามารถ           
การคิดวิเคราะห์ 

งานวัดผล/วิชาการ 

 
ค่าเป้าหมาย   
  - ร้อยละ  ๗๘  ของผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจำแนกแยกแยะ  ใคร่ครวญ  ไตร่ตรอง  พิจารณา 
อย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลในการประกอบการตัดสินใจ  มีการอภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น   

 
๑.๑.๓ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

      คำอธิบาย   ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเอง  และการทำงานเป็น
ทีม  เชื่อมโยงองค์ความรู้  และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อาจเป็นแนวคิด  โครงการ  โครงงาน  
ชิ้นงาน  ผลผลิต 
       ประเด็นการตรวจสอบ  
  1.  ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเอง  และการทำงานเป็นทีม  เชื่อมโยงองค์
ความรู้  และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อาจเป็นแนวคิด  โครงการ  โครงงาน  ชิ้นงาน  ผลผลิต 
 
ระดับ คุณภาพ คำอธิบาย 

5 ยอดเยี่ยม 
ผู้เรียนร้อยละ  ๙๐  ขึ้นไป  มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเอง  
และการทำงานเป็นทีม  เชื่อมโยงองค์ความรู้  และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์
สิ่งใหม่ๆ อาจเป็นแนวคิด  โครงการ  โครงงาน  ชิ้นงาน  ผลผลิตในระดับดีขึ้นไป 

4 ดีเลิศ 
ผู้เรียนร้อยละ  ๘๐  ขึ้นไป  มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเอง  
และการทำงานเป็นทีม  เชื่อมโยงองค์ความรู้  และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์



๑๔ 
 

ระดับ คุณภาพ คำอธิบาย 
สิ่งใหม่ๆ อาจเป็นแนวคิด  โครงการ  โครงงาน  ชิ้นงาน  ผลผลิตในระดับดีขึ้นไป 

3 ดี 
ผู้เรียนร้อยละ  ๗๐  ขึ้นไป  มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเอง  
และการทำงานเป็นทีม  เชื่อมโยงองค์ความรู้  และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์
สิ่งใหม่ๆ อาจเป็นแนวคิด  โครงการ  โครงงาน  ชิ้นงาน  ผลผลิตในระดับดีขึ้นไป 

2 ปานกลาง 
ผู้เรียนร้อยละ  ๖๐  ขึ้นไป  มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเอง  
และการทำงานเป็นทีม  เชื่อมโยงองค์ความรู้  และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์
สิ่งใหม่ๆ อาจเป็นแนวคิด  โครงการ  โครงงาน  ชิ้นงาน  ผลผลิตในระดับดีขึ้นไป 

1 กำลังพัฒนา 
ผู้เรียนน้อยกว่าร้อยละ  ๖๐  มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเอง  
และการทำงานเป็นทีม  เชื่อมโยงองค์ความรู้  และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์
สิ่งใหม่ๆ อาจเป็นแนวคิด  โครงการ  โครงงาน  ชิ้นงาน  ผลผลิตในระดับดีขึ้นไป 

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูล  
 

วิธีการ แหล่งข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
สังเกตพฤติกรรม สรุปการสังเกตพฤติกรรม 

- ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
- การมีส่วนร่วมในการทำงาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/วิชาการ 

ตรวจสอบเอกสาร   
 

- ผลงาน นวัตกรรมของผู้เรียน 
- ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ออกแบบเทคโนโลยีในระดับชั้น ม.๑-๕  
และวิชาวิทยาการคำนวณ ระดับชั้น  ม.๖ 

งานวัดผล/วิชาการ 

 
ค่าเป้าหมาย   

-  ร้อยละ  ๗๘  ของผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเอง  และการทำงานเป็น 
ทีม  เชื่อมโยงองค์ความรู้  และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อาจเป็นแนวคิด  โครงการ  โครงงาน  
ชิ้นงาน  ผลผลิตในระดับดีขึ้นไป   

 
๑.๑.๔  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

      คำอธิบาย   ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เพ่ือการ
พัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้  การสื่อสาร  การทำงานอย่างสร้างสรรค์  และมีคุณธรรม 
       ประเด็นการตรวจสอบ  
 ๑. ผู้ เรียนทุกคนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้วยการใช้ อีเมล์                     
การลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ การตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ การ ตรวจสอบตารางเรียน และตาราง
สอบออนไลน์ 
 ๒. ผู้เรียนมีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จากผลการประเมินชิ้นงาน  นวัตกรรมที่ เรียนวิชา
ออกแบบเทคโนโลยีในระดับชั้น ม.๑-๕  และวิชาวิทยาการคำนวณ ระดับชั้น  ม.๖ ตามหลักสูตรสถานศึกษาตั้งแต่
ระดับ ๓ ขึ้นไป 

๓. ผู้เรียนผู้เรียนมีความสามารถสร้างชิ้นงานที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มี ความเหมาะสมตาม
ระดับชั้นได้อย่างน้อย ๑ ชิ้นงาน  



๑๕ 
 

ระดับ คุณภาพ คำอธิบาย 

5 ยอดเยี่ยม 

ผู้เรียนร้อยละ  ๙๐  ขึ้นไป  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ด้วยการใช้ อีเมล์ การลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ การตรวจสอบผลการ
เรียนออนไลน์ การ ตรวจสอบตารางเรียน และตารางสอบออนไลน์  มีการประเมินผล
งาน  นวัตกรรมรายวิชาออกแบบเทคโนโลยีในระดับชั้น ม.๑-๕  และวิชาวิทยาการ
คำนวณ ระดับชั้น  ม.๖ ตามหลักสูตรสถานศึกษาตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป  และสามารถ
สร้างชิ้นงานที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มี ความเหมาะสมตามระดับชั้นได้
อย่างน้อย ๑ ชิ้นงาน  

4 ดีเลิศ 

ผู้เรียนร้อยละ  ๘๐  ขึ้นไป  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ด้วยการใช้ อีเมล์ การลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ การตรวจสอบผลการ
เรียนออนไลน์ การ ตรวจสอบตารางเรียน และตารางสอบออนไลน์  มีการประเมินผล
งาน  นวัตกรรมรายวิชาออกแบบเทคโนโลยีในระดับชั้น ม.๑-๕  และวิชาวิทยาการ
คำนวณ ระดับชั้น  ม.๖ ตามหลักสูตรสถานศึกษาตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป  และสามารถ
สร้างชิ้นงานที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มี ความเหมาะสมตามระดับชั้นได้
อย่างน้อย ๑ ชิ้นงาน  

3 ดี 

ผู้เรียนร้อยละ  ๗๐  ขึ้นไป  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ด้วยการใช้ อีเมล์ การลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ การตรวจสอบผลการ
เรียนออนไลน์ การ ตรวจสอบตารางเรียน และตารางสอบออนไลน์   มีการประเมินผล
งาน  นวัตกรรมรายวิชาออกแบบเทคโนโลยีในระดับชั้น ม.๑-๕  และวิชาวิทยาการ
คำนวณ ระดับชั้น  ม.๖ ตามหลักสูตรสถานศึกษาตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป  และสามารถ
สร้างชิ้นงานที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มี ความเหมาะสมตามระดับชั้นได้
อย่างน้อย ๑ ชิ้นงาน  

2 ปานกลาง 

ผู้เรียนร้อยละ  ๖๐  ขึ้นไป  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ด้วยการใช้ อีเมล์ การลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ การตรวจสอบผลการ
เรียนออนไลน์ การ ตรวจสอบตารางเรียน และตารางสอบออนไลน์   มีการประเมินผล
งาน  นวัตกรรมรายวิชาออกแบบเทคโนโลยีในระดับชั้น ม.๑-๕  และวิชาวิทยาการ
คำนวณ ระดับชั้น  ม.๖ ตามหลักสูตรสถานศึกษาตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป  และสามารถ
สร้างชิ้นงานที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มี ความเหมาะสมตามระดับชั้นได้
อย่างน้อย ๑ ชิ้นงาน  

1 กำลังพัฒนา 

ผู้เรียนต่ำกว่าร้อยละ  ๖๐  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ด้วยการใช้ อีเมล์ การลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ การตรวจสอบผลการ
เรียนออนไลน์ การ ตรวจสอบตารางเรียน และตารางสอบออนไลน์   มีการประเมินผล
งาน  นวัตกรรมรายวิชาออกแบบเทคโนโลยีในระดับชั้น ม.๑-๕  และวิชาวิทยาการ
คำนวณ ระดับชั้น  ม.๖ ตามหลักสูตรสถานศึกษาตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป  และสามารถ
สร้างชิ้นงานที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มี ความเหมาะสมตามระดับชั้นได้
อย่างน้อย ๑ ชิ้นงาน  

 
 
 



๑๖ 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูล  
 

วิธีการ แหล่งข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
สังเกตพฤติกรรม สรุปการสังเกตพฤติกรรม 

- พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี 
- การลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ 
การตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์              
การ ตรวจสอบตารางเรียน และตาราง
สอบออนไลน์   

งานวัดผล/วิชาการ 

ตรวจสอบเอกสาร   
 

- ข้ อมู ล การลงทะ เบี ยนชุ มนุ ม  การ
ตรวจสอบผลการเรียน ตารางเรียน และ
ตารางสอบออนไลน์ 
- ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ออกแบบเทคโนโลยีในระดับชั้น ม.๑-๕  
และวิชาวิทยาการคำนวณ ระดับชั้น  ม.๖ 
- ชิ้นงานที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ   

งานวัดผล/วิชาการ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 
ค่าเป้าหมาย   

- ร้อยละ  ๘๒  ของผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้วยการใช้ อีเมล์ 
การลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ การตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ การ ตรวจสอบตารางเรียน และตาราง
สอบออนไลน์ 

- ร้อยละ  ๘๐  ของผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จาก ผลการประเมินชิ้นงาน  นวัตกรรมวิชา
ออกแบบเทคโนโลยีในระดับชั้น ม.๑-๕  และวิชาวิทยาการคำนวณ ระดับชั้น  ม.๖ ตามหลักสูตรสถานศึกษาตั้งแต่
ระดับ ๓ ขึ้นไป 
 - ร้อยละ  ๘๒  ของผู้เรียนสามารถสร้างชิ้นงานที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความเหมาะสม
ตามระดับชั้นได้อย่างน้อย ๑ ชิ้นงาน 
 

๑.๑.๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
      คำอธิบาย   ผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจาก
พ้ืนฐานเดิมในด้านความรู้  ความเข้าใจ  ทักษะ  กระบวนการต่างๆ รวมทั้งมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบ
ระดับชาติหรือผลการทดสอบอ่ืนๆ 
       ประเด็นการตรวจสอบ  

๑.  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามหลักสูตรสถานศึกษาใน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตั้งแต่ ๓ ขึ้นไป 

๒.  คะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับโรงเรียน จํานวน  
๔ รายวิชา ของนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

๓. คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับโรงเรียน จํานวน                   
๕ รายวิชา ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖   
 
 



๑๗ 
 

ระดับ คุณภาพ คำอธิบาย 

5 ยอดเยี่ยม 

๑. ผู้เรียนร้อยละ ๔๐.๐๐ ที่มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามหลักสูตรสถานศึกษาใน 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตั้งแต่ ๓ ขึ้นไป  
๒. คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๓๕.๐๐ ขึ้นไป ของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา 
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับโรงเรียน จํานวน  ๔ รายวิชา ของนักเรียน
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
๓. คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๓๐.๐๐ ขึ้นไป ของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา 
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับโรงเรียน จํานวน ๕ รายวิชา ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖   
หมายเหตุ สถานศึกษาดำเนินงานสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดครบทุกประเด็น 

4 ดีเลิศ 

๑. ผู้เรียนร้อยละ ๔๐.๐๐ ที่มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามหลักสูตรสถานศึกษาใน 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตั้งแต่ ๓ ขึ้นไป  
๒. คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๓๕.๐๐ ขึ้นไป ของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา 
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับโรงเรียน จํานวน  ๔ รายวิชา ของนักเรียน
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
๓. คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๓๐.๐๐ ขึ้นไป ของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา 
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับโรงเรียน จํานวน ๕ รายวิชา ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖   
หมายเหตุ สถานศึกษาดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดครบทุกประเด็น 

3 ดี 

๑. ผู้เรียนร้อยละ ๔๐.๐๐ ที่มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามหลักสูตรสถานศึกษาใน 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตั้งแต่ ๓ ขึ้นไป 
๒. คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๓๕.๐๐ ขึ้นไป ของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา 
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับโรงเรียน จํานวน  ๔ รายวิชา ของนักเรียน
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
๓. คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๓๐.๐๐ ขึ้นไป ของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา 
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับโรงเรียน จํานวน ๕ รายวิชา ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖   
หมายเหตุ สถานศึกษาดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด  ๒  ประเด็น 

2 ปานกลาง 

๑. ผู้เรียนร้อยละ ๔๐.๐๐ ที่มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามหลักสูตรสถานศึกษาใน 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตั้งแต่ ๓ ขึ้นไป 
๒. คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๓๕.๐๐ ขึ้นไป ของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา 
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับโรงเรียน จํานวน  ๔ รายวิชา ของนักเรียน
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
๓. คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๓๐.๐๐ ขึ้นไป ของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา 
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับโรงเรียน จํานวน ๕ รายวิชา ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖   
หมายเหตุ สถานศึกษาดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด  ๑  ประเด็น 

1 กำลังพัฒนา 
๑. ผู้เรียนร้อยละ ๔๐.๐๐ ที่มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามหลักสูตรสถานศึกษาใน 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตั้งแต่ ๓ ขึ้นไป 
๒. คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๓๕.๐๐ ขึ้นไป ของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา 



๑๘ 
 

ระดับ คุณภาพ คำอธิบาย 
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับโรงเรียน จํานวน  ๔ รายวิชา ของนักเรียน
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
๓. คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๓๐.๐๐ ขึ้นไป ของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา 
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับโรงเรียน จํานวน ๕ รายวิชา ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖   
หมายเหตุ สถานศึกษาดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดทุกประเด็น 

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูล  
 

วิธีการ แหล่งข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
สังเกตพฤติกรรม แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมผู้เรียน

ในทุกรายวิชา (แผนการสอน)   
ครูผู้สอน/วิชาการ 

ตรวจสอบเอกสาร   
 

- รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- รายงานผลการทดสอบระดับชาติ  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ และ ๖   
- รายงานผลการทดสอบอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง   

งานวัดผล/วิชาการ 
 

 
ค่าเป้าหมาย   

- ร้อยละ ๔๐.๐๐ ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามหลักสูตรสถานศึกษาใน ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ ตั้งแต่ ๓ ขึ้นไป  

- มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๓๕.๐๐ ขึ้นไป ของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) ระดับโรงเรียน จํานวน  ๔ รายวชิา ของนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

- มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๓๐.๐๐ ขึ้นไป ของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) ระดับโรงเรียน จํานวน ๕ รายวิชา ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖   

 
๑.๑.๖ มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

     คำอธิบาย   ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ  เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้น             
ที่สูงขึ้น  การทำงาน  หรืองานอาชีพ 
 
       ประเด็นการตรวจสอบ  
 ๑. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานเจตคติที่ดีต่องานอาชีพที่ตนเองสนใจ อย่างน้อย ๑ อาชีพ 
 ๒. ผู้เรียนชั้นม.๓ และม.๖ เข้ารับการศึกษาต่อในระดับการศึกษาท่ีสูงขึ้นหรือการประกอบอาชีพ 
 
ระดับ คุณภาพ คำอธิบาย 

5 ยอดเยี่ยม 

ผู้เรียนร้อยละ  ๙๐  ขึ้นไป  มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานเจตคติที่ดีต่องานอาชีพที่ตนเอง
สนใจ อย่างน้อย ๑ อาชีพ  ในระดับดีขึ้นไป  และผู้เรียนชั้นม.๓ และม.๖ เข้ารับ
การศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นหรือการประกอบอาชีพ   



๑๙ 
 

ระดับ คุณภาพ คำอธิบาย 

4 ดีเลิศ 
ผู้เรียนร้อยละ  ๘๐  ขึ้นไป  มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานเจตคติที่ดีต่องานอาชีพที่ตนเอง
สนใจ อย่างน้อย ๑ อาชีพ ในระดับดีขึ้นไป  และผู้เรียนชั้นม.๓ และม.๖ เข้ารับ
การศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นหรือการประกอบอาชีพ   

3 ดี 
ผู้เรียนร้อยละ  ๗๐  ขึ้นไป  มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานเจตคติที่ดีต่องานอาชีพที่ตนเอง
สนใจ อย่างน้อย ๑ อาชีพ  ในระดับดีขึ้นไป  และผู้เรียนชั้นม.๓ และม.๖ เข้ารับ
การศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นหรือการประกอบอาชีพ   

2 ปานกลาง 
ผู้เรียนร้อยละ  ๖๐  ขึ้นไป มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานเจตคติที่ดีต่องานอาชีพที่ตนเอง
สนใจ อย่างน้อย ๑ อาชีพ ในระดับดีขึ้นไป  และผู้เรียนชั้นม.๓ และม.๖ เข้ารับ
การศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นหรือการประกอบอาชีพ   

1 กำลังพัฒนา 
ผู้เรียนน้อยกว่าร้อยละ  ๖๐  มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานเจตคติที่ดีต่องานอาชีพที่
ตนเองสนใจ อย่างน้อย ๑ อาชีพ ในระดับดีขึ้นไป  และผู้เรียนชั้นม.๓ และม.๖ เข้ารับ
การศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นหรือการประกอบอาชีพ   

 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูล  

วิธีการ แหล่งข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
สังเกตพฤติกรรม สรุปการสังเกตพฤติกรรม 

- การใหค้วามสนใจในเรื่องการศึกษาต่อ  
หรือการประกอบอาชีพ   

งานแนะแนว/วิชาการ 

ตรวจสอบเอกสาร   
 

- แบบวัดความรู้  ความสามารถ  ทักษะ 
และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
- รายงานข้อมูลการเข้ารับการศึกษาต่อ
แล ะป ระก อ บ อ าชี พ ข อ งนั ก เรี ย น
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖ 
 -ผลงานนักเรียนที่แสดงถึงทักษะด้าน
อาชีพ 

งานแนะแนว/วิชาการ 
 
 
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
และกลุ่มสาระอ่ืนๆ  /วิชาการ 

 
ค่าเป้าหมาย   

- ร้อยละ ๘๒  ของผู้เรียนมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานเจตคติที่ดีต่องานอาชีพที่ตนเองสนใจ อย่างน้อย                   
๑ อาชีพอยู่ในระดับดีข้ึนไป 
 - ร้อยละ  ๘๒  ของผู้เรียนระดับชั้นม.๓ และม.๖ เข้ารับการศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นหรือการ
ประกอบอาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 
 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 ๑.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ๑.๒.๑ การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด 
      คำอธิบาย   ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม  เคารพในกฎกติกา  มีค่านิยมและ
จิตสำนึกตามที่สถานศึกษากำหนด  โดยไม่ขัดกับกฎหมาย  และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
 
       ประเด็นการตรวจสอบ  
 ๑. ผู้เรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ตั้งแต่ระดับ ดีขึ้นไป 
 ๒. ผู้เรียนมีค่านิยม  ยิ้ม ไหว้ ทักทาย  อยู่ในระดับดีข้ึนไป 
ระดับ คุณภาพ คำอธิบาย 

5 ยอดเยี่ยม 
ผู้เรียนร้อยละ  ๙๐ ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และมีค่านิยม  ยิ้ม  ไหว้  
ทักทาย  ตั้งแต่ระดับ ดีขึ้นไป   

4 ดีเลิศ 
ผู้เรียนร้อยละ  ๘๐ ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และมีค่านิยม  ยิ้ม  ไหว้  
ทักทาย  ตั้งแต่ระดับ ดีขึ้นไป   

3 ดี 
ผู้เรียนร้อยละ  ๗๐ ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และมีค่านิยม  ยิ้ม  ไหว้  
ทักทาย  ตั้งแต่ระดับ ดีขึ้นไป   

2 ปานกลาง 
ผู้เรียนร้อยละ  ๖๐ ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และมีค่านิยม  ยิ้ม  ไหว้  
ทักทาย  ตั้งแต่ระดับ ดีขึ้นไป   

1 กำลังพัฒนา 
ผู้เรียนต่ำกว่าร้อยละ  ๖๐ ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และมีค่านิยม  ยิ้ม  ไหว้  
ทักทาย  ตั้งแต่ระดับ ดีขึ้นไป   

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูล  
 

วิธีการ แหล่งข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
สังเกตพฤติกรรม - สังเกตพฤติกรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๘  ประการ 
- สังเกตพฤติกรรมค่านิยม ยิ้ม  ไหว้  ทักทาย 

ครูทุกคน/ นักเรียนทุกคน 

ตรวจสอบเอกสาร 
 

- ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียน 
- ผลการแบบประเมินค่านิยม ยิ้ม  ไหว้  ทักทาย  

งานวัดผล/วิชาการ 
 
กิจการนักเรียน 

ค่าเป้าหมาย 
 -  ร้อยละ  ๙๑  ของผู้เรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ตั้งแต่ระดับ ดีขึ้นไป 
 -  ร้อยละ  ๙๑  ของผู้เรียนมีค่านิยม  ยิ้ม ไหว้ ทักทาย  และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีขึ้นไป 



๒๑ 
 

  ๑.๒.๒ ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
      คำอธิบาย   ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม  เคารพในกฎกติกา  มีค่านิยมและ
จิตสำนึกตามที่สถานศึกษากำหนด  โดยไม่ขัดกับกฎหมาย  และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
       ประเด็นการตรวจสอบ  
 ๑. ผู้เรียนผ่านการประเมินกิจกรรมโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิต  เน้นจิตอาสาสู่ชุมชน (ห้องเรียน                  
ในชุมชน) เข้าวัดวันพระ 
 ๒. ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม วันสําคัญทางศาสนา ประเพณีของท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า ๓ กิจกรรมต่อปีการศึกษา 
ระดับ คุณภาพ คำอธิบาย 

5 ยอดเยี่ยม 

ผู้เรียนร้อยละ  ๙๐ ผ่านการประเมินกิจกรรมโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิต               
เน้นจิตอาสาสู่ชุมชน (ห้องเรียนในชุมชน) เข้าวัดวันพระและเข้าร่วมกิจกรรม              
วันสําคัญทางศาสนา ประเพณีของท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า ๓ กิจกรรมต่อปีการศึกษา 

4 ดีเลิศ 

ผู้เรียนร้อยละ  ๘๐ ผ่านการประเมินกิจกรรมโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิต               
เน้นจิตอาสาสู่ชุมชน (ห้องเรียนในชุมชน) เข้าวัดวันพระและเข้าร่วมกิจกรรม              
วันสําคัญทางศาสนา ประเพณีของท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า ๓ กิจกรรมต่อปีการศึกษา 

3 ดี 

ผู้เรียนร้อยละ  ๗๐ ผ่านการประเมินกิจกรรมโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิต               
เน้นจิตอาสาสู่ชุมชน (ห้องเรียนในชุมชน) เข้าวัดวันพระและเข้าร่วมกิจกรรม            
วันสําคัญทางศาสนา ประเพณีของท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า ๓ กิจกรรมต่อปีการศึกษา 

2 ปานกลาง 

ผู้เรียนร้อยละ  ๖๐ ผ่านการประเมินกิจกรรมโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิต               
เน้นจิตอาสาสู่ชุมชน (ห้องเรียนในชุมชน) เข้าวัดวันพระและเข้าร่วมกิจกรรม               
วันสําคัญทางศาสนา ประเพณีของท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า ๓ กิจกรรมต่อปีการศึกษา 

1 กำลังพัฒนา 

ผู้เรียนต่ำกว่าร้อยละ  ๖๐ ผ่านการประเมินกิจกรรมโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิต  
เน้นจิตอาสาสู่ชุมชน (ห้องเรียนในชุมชน) เข้าวัดวันพระและเข้าร่วมกิจกรรม                
วันสําคัญทางศาสนา ประเพณีของท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า ๓ กิจกรรมต่อปีการศึกษา 

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูล  
 

วิธีการ แหล่งข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
สังเกตพฤติกรรม - การเข้าร่วมกิจกรรมโครงการเสริมสร้าง

ทักษะชีวิต  เน้นจิตอาสาสู่ชุมชน (ห้องเรียน
ในชุมชน) เข้าวัดวันพระ 
- การเข้าร่วมกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา 
ประเพณีของท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในการ 
อนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
 

ครูที่ปรึกษาวัด/คณะกรรมการวัด 
 
 
กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดกิจกรรมดังกล่าว 



๒๒ 
 

วิธีการ แหล่งข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
ตรวจสอบเอกสาร 
 

- รายงานผลการประเมินโครงการเสริมสร้าง
ทักษะชีวิต  เน้นจิตอาสาสู่ชุมชน (ห้องเรียน
ในชุมชน) เข้าวัดวันพระ 
- รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมวันสําคัญทาง
ศาสนา ประเพณีของท้องถิ่น และมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

ครูที่ปรึกษาวัด/คณะกรรมการวัด 
 
 
กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดกิจกรรมดังกล่าว 

 
ค่าเป้าหมาย 
 -  ร้อยละ  ๙๒  ของผู้เรียนผ่านการประเมินกิจกรรมโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิต  เน้นจิตอาสาสู่ชุมชน 
(ห้องเรียนในชุมชน) เข้าวัดวันพระ 
 -  ร้อยละ  ๙๒  ของผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม วันสําคัญทางศาสนา ประเพณีของท้องถิ่น และมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า ๓ กิจกรรมต่อปีการศึกษา 
 
 ๑.๒.๓ การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 

      คำอธิบาย   ผู้ เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านเพศ                  
วัย   เชื้อชาติ  ศาสนา  ภาษา  วัฒนธรรม  ประเพณี 
 

       ประเด็นการตรวจสอบ  
 ๑. ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมดนตรี  กีฬาของแต่ระดับชั้นภายในสถานศึกษา กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์   
กิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ กิจกรรมทัศนศึกษาในระดับชั้น 
อย่างน้อย ๒ กิจกรรมขึ้นไปต่อปีการศึกษา 
 ๒. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเลือกต้ังสภานักเรียน 
 
ระดับ คุณภาพ คำอธิบาย 

5 ยอดเยี่ยม 

ผู้เรียนร้อยละ  ๙๐ เข้าร่วมกิจกรรมดนตรี  กีฬาของแต่ระดับชั้นภายในสถานศึกษา 
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์  กิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา กิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ กิจกรรมทัศนศึกษาในระดับชั้น อย่างน้อย ๒ 
กิจกรรมขึ้นไปต่อปีการศึกษา  และมีส่วนร่วมในการเลือกต้ังสภานักเรียน 

4 ดีเลิศ 

ผู้เรียนร้อยละ  ๘๐ เข้าร่วมกิจกรรมดนตรี  กีฬาของแต่ระดับชั้นภายในสถานศึกษา 
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์  กิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา กิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ กิจกรรมทัศนศึกษาในระดับชั้น อย่างน้อย ๒ 
กิจกรรมขึ้นไปต่อปีการศึกษา  และมีส่วนร่วมในการเลือกต้ังสภานักเรียน 
 

3 ดี 

ผู้เรียนร้อยละ  ๗๐ เข้าร่วมกิจกรรมดนตรี  กีฬาของแต่ระดับชั้นภายในสถานศึกษา 
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์  กิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา กิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ กิจกรรมทัศนศึกษาในระดับชั้น อย่างน้อย ๒ 
กิจกรรมขึ้นไปต่อปีการศึกษา  และมีส่วนร่วมในการเลือกต้ังสภานักเรียน 

2 ปานกลาง 
ผู้เรียนร้อยละ  ๖๐ เข้าร่วมกิจกรรมดนตรี  กีฬาของแต่ระดับชั้นภายในสถานศึกษา 
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์  กิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา กิจกรรม



๒๓ 
 

ระดับ คุณภาพ คำอธิบาย 
ส่งเสริมการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ กิจกรรมทัศนศึกษาในระดับชั้น อย่างน้อย ๒ 
กิจกรรมขึ้นไปต่อปีการศึกษา  และมีส่วนร่วมในการเลือกสภานักเรียน 

1 กำลังพัฒนา 

ผู้เรียนต่ำกว่าร้อยละ  ๖๐ เข้าร่วมกิจกรรมดนตรี  กีฬาของแต่ระดับชั้นภายใน
สถานศึกษา กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์  กิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ กิจกรรมทัศนศึกษาในระดับชั้น อย่างน้อย 
๒ กิจกรรมขึ้นไปต่อปีการศึกษา  และมีส่วนร่วมในการเลือกต้ังสภานักเรียน 

 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูล  
 

วิธีการ แหล่งข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
สังเกตพฤติกรรม - การเข้าร่วมกิจกรรมที่กำหนด  

- การมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งสภานักเรียน 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรมที่กำหนด 
งาน ส่ ง เส ริ ม ป ระช าธิ ป ไต ย /  
กิจการนักเรียน 

ตรวจสอบเอกสาร 
 

- รายงานผลการจัดกิจกรรมที่กำหนด 
- รายงานการเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปี 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรมที่กำหนด 
งาน ส่ ง เส ริ ม ป ระช าธิ ป ไต ย /  
กิจการนักเรียน 

 
ค่าเป้าหมาย 
 -  ร้อยละ  ๙๒  ของผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมดนตรี  กีฬาของแต่ระดับชั้นภายในสถานศึกษา กิจกรรม
สัปดาห์วิทยาศาสตร์  กิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ กิจกรรมทัศน
ศึกษาในระดับชั้น อย่างน้อย ๒ กิจกรรมขึ้นไปต่อปีการศึกษา 
 -  ร้อยละ  ๙๒  ของผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเลือกต้ังสภานักเรียน 
   

๑.๒.๔ สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
 

      คำอธิบาย   ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต  อารมณ์  และสังคม  แสดงออกอย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย  สามารถอยู่ร่วมกับคนอ้ืนอย่างมีความสุข  เข้าใจผู้อื่น  ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น 
 

       ประเด็นการตรวจสอบ  
 ๑. ผู้เรียนมีน้ำหนักเทียบกับส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นไปตามเกณฑ์การ เจริญเติบโตตามช่วงวัย ตามเกณฑ์
ของสำนักโภชนาการ กรมอนามัย 
 ๒. ผู้เรียนมีสมรรถนะตามเกณฑ์ แบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกาย กรมพละศึกษา 

  ๓. ผู้เรียนมีสุขภาพจิต อารมณ์ สังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสม โดยสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมี
ความสุข ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น ( งานระบบดูแล ) 

ระดับ คุณภาพ คำอธิบาย 

5 ยอดเยี่ยม 
ผู้เรียนร้อยละ  ๙๐ มีน้ำหนักเทียบกับส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นไปตามเกณฑ์การ 
เจริญเติบโตตามช่วงวัย ตามเกณฑ์ของสำนักโภชนาการ กรมอนามัย  มีสมรรถนะ
ตามเกณฑ์ แบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกาย กรมพละศึกษา  



๒๔ 
 

ระดับ คุณภาพ คำอธิบาย 
และมีสุขภาพจิต อารมณ์ สังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสม โดยสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น ( งานระบบดูแล ) 

4 ดีเลิศ 

ผู้เรียนร้อยละ  ๘๐ มีน้ำหนักเทียบกับส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นไปตามเกณฑ์การ 
เจริญเติบโตตามช่วงวัย ตามเกณฑ์ของสำนักโภชนาการ กรมอนามัย  มีสมรรถนะ
ตามเกณฑ์ แบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกาย กรมพละศึกษา  
และมีสุขภาพจิต อารมณ์ สังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสม โดยสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น ( งานระบบดูแล ) 

3 ดี 

ผู้เรียนร้อยละ  ๗๐ มีน้ำหนักเทียบกับส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นไปตามเกณฑ์การ 
เจริญเติบโตตามช่วงวัย ตามเกณฑ์ของสำนักโภชนาการ กรมอนามัย  มีสมรรถนะ
ตามเกณฑ์ แบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกาย กรมพละศึกษา  
และมีสุขภาพจิต อารมณ์ สังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสม โดยสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น ( งานระบบดูแล ) 

2 ปานกลาง 

ผู้เรียนร้อยละ  ๖๐ มีน้ำหนักเทียบกับส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นไปตามเกณฑ์การ 
เจริญเติบโตตามช่วงวัย ตามเกณฑ์ของสำนักโภชนาการ กรมอนามัย  มีสมรรถนะ
ตามเกณฑ์ แบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกาย กรมพละศึกษา  
และมีสุขภาพจิต อารมณ์ สังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสม โดยสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น ( งานระบบดูแล ) 
 

1 กำลังพัฒนา 

ผู้เรียนต่ำกว่าร้อยละ  ๖๐ มีน้ำหนักเทียบกับส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์ท่ีเป็นไปตามเกณฑ์
การ เจริญเติบโตตามช่วงวัย ตามเกณฑ์ของสำนักโภชนาการ กรมอนามัย   มี
สมรรถนะตามเกณฑ์ แบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกาย กรม
พละศึกษา  และมีสุขภาพจิต อารมณ์ สังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสม โดย
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน ( งานระบบดูแล ) 

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูล  
 

วิธีการ แหล่งข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
สังเกตพฤติกรรม - การออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพ  การ

เลือกรับประทานอาหาร 
- การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข  ไม่มี
ความขัดแย้งกับผู้อ่ืน 
การเลือกทานอาหาร การแสดงออกด้าน
อารมณ์ 

- งานอนามัย/กลุ่มบริหารทั่วไป 
- กลุ่มสาระการเรียนสุขศึกษาและพล
ศึกษา/วิชาการ 
- งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนครูที่
ปรึกษา/กิจการนักเรียน 

ตรวจสอบเอกสาร 
 

- รายงานข้อมูลน้ำหนัก ส่วนสูงของ
นักเรียน 
- รายงานข้อมูลสมรรถทางกาย 
- รายงานข้อมูลการประเมินสุขภาพจิต 
อารมณ์ สังคมของระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

- งานอนามัย/กลุ่มบริหารทั่วไป 
- กลุ่มสาระการเรียนสุขศึกษาและพล
ศึกษา/วิชาการ 
- งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครู
ที่ปรึกษา/กิจการนักเรียน 



๒๕ 
 

ค่าเป้าหมาย 
 -  ร้อยละ  ๙๑  ของผู้เรียนมีน้ำหนักเทียบกับส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นไปตามเกณฑ์การ เจริญเติบโตตาม
ช่วงวัย ตามเกณฑ์ของสำนักโภชนาการ กรมอนามัย 
 -  ร้อยละ  ๙๑  ของผู้เรียน มีสมรรถนะตามเกณฑ์ แบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกาย
กรมพละศึกษา 
 -  ร้อยละ  ๙๑  ของผู้เรียนมีสุขภาพจิต อารมณ์ สังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสม โดยสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน ( งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ) 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 การดำเนินงานและการจัดการของสถานศึกษาท่ีครอบคลุมด้านวิชาการ  ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ด้านข้อมูลสารสนเทศ  และด้านสภาพแวดล้อม  โดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
เพ่ือสร้างความม่ันใจด้านคุณภาพการศึกษา 

๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน 
      คำอธิบาย   สถานศึกษากำหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน  สอดคล้อง
กับบริบทของสถานศึกษา  ความต้องการของชุมชน  ท้องถิ่น  วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ  นโยบาย
ของรัฐบาลและของต้นสังกัด  รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงสังคม 
       ประเด็นการตรวจสอบ  

๑. สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจนสอดคล้องกับ บริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

ระดับ คุณภาพ คำอธิบาย 

5 ยอดเยี่ยม 

ร้อยละ  ๙๐  ของสถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษา
กําหนด   ชัดเจนสอดคล้องกับ บริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน 
นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม  โดยมี
กระบวนการดำเนินงานที่ชัดเจน  

4 ดีเลิศ 

ร้อยละ  ๘๐  ของสถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษา
กําหนด   ชัดเจนสอดคล้องกับ บริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน 
นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม  โดยมี
กระบวนการดำเนินงานที่ชัดเจน 

3 ดี 

ร้อยละ  ๗๐  ของสถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษา
กําหนด   ชัดเจนสอดคล้องกับ บริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน 
นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม  โดยมี
กระบวนการดำเนินงานที่ชัดเจน 

2 ปานกลาง 

ร้อยละ  ๖๐  ของสถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษา
กําหนด   ชัดเจนสอดคล้องกับ บริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน 
นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม  โดยมี
กระบวนการดำเนินงานที่ชัดเจน 

1 กำลังพัฒนา 

ต่ำกว่าร้อยละ  ๖๐  ของสถานศึกษามี เป้ าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่
สถานศึกษากําหนด   ชัดเจนสอดคล้องกับ บริบทของสถานศึกษา ความต้องการ
ของชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม  โดยมีกระบวนการดำเนินงานที่ชัดเจน 

 



๒๖ 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูล  
 

วิธีการ แหล่งข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
สังเกตพฤติกรรม - การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องในการ

กำหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจของ
สถานศึกษา 

-งานแผนงาน/บริหารงบประมาณ 

วิธีการ แหล่งข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
ตรวจสอบเอกสาร 
 

- เป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจของ
สถานศึกษา 
- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ๒๕๖๓-
๒๕๖๕ 

-งานแผนงาน/บริหารงบประมาณ 

 

ค่าเป้าหมาย 
 -  ร้อยละ  ๘๖  ของสถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจนสอดคล้อง
กับ บริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม 
 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
      คำอธิบาย   สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ  ทั้งใน
ส่วนการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  การนำแผนไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  มีการติดตาม
ตรวจสอบ  ประเมินผล  และปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  มีการบริหารอัตรากำลัง  ทรัพยากรทางการศึกษา  
และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มีระบบนิเทศภายใน  การนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง             
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมวางแผน  ปรับปรุงและพัฒนา  และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
 

       ประเด็นการตรวจสอบ  
๑. สถานศึกษามีกระบวนการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาโดยใช้ระบบประกันคุณภาพภายใน

และสบปราบสคูลโมเดล มีการดำเนินงาน  การติดตามตรวจสอบ  ประเมินผล  และปรับปรุงพัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง   

๒. สถานศึกษามีการสร้างภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาการศึกษา ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับสหวิทยาเขต ระดับ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับจังหวัด และระดับประเทศ 

ระดับ คุณภาพ คำอธิบาย 

5 ยอดเยี่ยม 

ร้อยละ  ๙๐  ของสถานศึกษามีกระบวนการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
โดยใช้ระบบประกันคุณภาพภายในและสบปราบสคูลโมเดล  มีการดำเนินงาน             
การติดตามตรวจสอบ  ประเมินผล  และปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  มีการ
บริหารอัตรากำลัง  ทรัพยากรทางการศึกษา  และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน          
มีระบบนิเทศภายใน  การนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วมวางแผน  ปรับปรุงและพัฒนา  และมีการสร้างภาคีเครือข่ายร่วม
พัฒนาการศึกษา ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับสหวิทยาเขต ระดับสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ระดับจังหวัด และระดับประเทศ 



๒๗ 
 

ระดับ คุณภาพ คำอธิบาย 

4 ดีเลิศ 

ร้อยละ  ๘๐  ของสถานศึกษามีกระบวนการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
โดยใช้ระบบประกันคุณภาพภายในและสบปราบสคูลโมเดล  มีการดำเนินงาน           
การติดตามตรวจสอบ  ประเมินผล  และปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  มีการ
บริหารอัตรากำลัง  ทรัพยากรทางการศึกษา  และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน           
มีระบบนิเทศภายใน  การนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วมวางแผน  ปรับปรุงและพัฒนา  และมีการสร้างภาคีเครือข่ายร่วม
พัฒนาการศึกษา ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับสหวิทยาเขต ระดับสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ระดับจังหวัด และระดับประเทศ 

3 ดี 

ร้อยละ  ๗๐  ของสถานศึกษามีกระบวนการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
โดยใช้ระบบประกันคุณภาพภายในและสบปราบสคูลโมเดล  มีการดำเนินงาน             
การติดตามตรวจสอบ  ประเมินผล  และปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  มีการ
บริหารอัตรากำลัง  ทรัพยากรทางการศึกษา  และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน             
มีระบบนิเทศภายใน  การนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วมวางแผน  ปรับปรุงและพัฒนา  และมีการสร้างภาคีเครือข่ายร่วม
พัฒนาการศึกษา ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับสหวิทยาเขต ระดับสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ระดับจังหวัด และระดับประเทศ 

2 ปานกลาง 

ร้อยละ  ๖๐  ของสถานศึกษามีกระบวนการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
โดยใช้ระบบประกันคุณภาพภายในและสบปราบสคูลโมเดล  มีการดำเนินงาน            
การติดตามตรวจสอบ  ประเมินผล  และปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  มีการ
บริหารอัตรากำลัง  ทรัพยากรทางการศึกษา  และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน            
มีระบบนิเทศภายใน  การนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วมวางแผน  ปรับปรุงและพัฒนา  และมีการสร้างภาคีเครือข่ายร่วม
พัฒนาการศึกษา ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับสหวิทยาเขต ระดับสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ระดับจังหวัด และระดับประเทศ 

1 กำลังพัฒนา 

ต่ำกว่าร้อยละ  ๖๐  ของสถานศึกษามีกระบวนการบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาโดยใช้ระบบประกันคุณภาพภายในและสบปราบสคูลโมเดล  มีการ
ดำเนินงาน  การติดตามตรวจสอบ  ประเมินผล  และปรับปรุงพัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง  มีการบริหารอัตรากำลัง  ทรัพยากรทางการศึกษา  และระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  มีระบบนิเทศภายใน  การนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร
และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมวางแผน  ปรับปรุงและพัฒนา  และมีการสร้าง
ภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาการศึกษา ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับสหวิทยาเขต ระดับ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับจังหวัด และระดับประเทศ 

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูล  
 

วิธีการ แหล่งข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
สังเกตพฤติกรรม - การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องใน

การดำเนินงานทุกภาคส่วน 
กลุ่มบริหารงาน ๕ ฝ่าย 
- กลุ่มบริหารวิชาการ 
- กลุ่มบริหารงานทั่วไป 



๒๘ 
 

- กลุ่มบริหารงานบุคคล 
- กลุ่มบริหารงบประมาณ 
- กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

ตรวจสอบเอกสาร 
 

- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ 
- โครงสร้างกาบริหารงานของ
สถานศึกษา 
- เอกสารดำเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
- ข้อมูลการดำเนินงานตามหลัก             
สบปราบสคูลโมเดล 
- แผนงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
- ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
เช่น อัตรากำลัง  ผลงานสถานศึกษา 
ครู บุคลากร 

กลุ่มบริหารงาน ๕ ฝ่าย 
- กลุ่มบริหารงบประมาณ 
 
 
 
- กลุม่บริหารวิชาการ 
 
 
 
- กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
 
- กลุ่มบริหารงานบุคคล 
- กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 

 
ค่าเป้าหมาย 
 -  ร้อยละ  ๘๔  ของสถานศึกษามีกระบวนการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาโดยใช้ระบบประกัน
คุณภาพภายในและสบปราบสคูลโมเดล มีการดำเนินงาน  การติดตามตรวจสอบ  ประเมินผล  และปรับปรุงพัฒนา
งานอย่างต่อเนื่อง   

-  ร้อยละ  ๘๔  ของสถานศึกษามีการสร้างภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาการศึกษา ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับ  
สหวิทยาเขต ระดับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับจังหวัด และระดับประเทศ 

๒.๓ ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่ เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย       

คำอธิบาย   สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ  ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร  กิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง  และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  รวมถึงการจัดการ
เรียนการสอนของกลุ่มที่เรียนแบบเรียนร่วมด้วย 
       ประเด็นการตรวจสอบ  

๑. สถานศึกษามีการรายงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษาทุกปีการศึกษา 
๒. สถานศึกษามีการปรับปรุง หลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ ผู้เรียน ผู้ที่มีส่วน

เกี่ยวข้องและความทันต่อทิศทางการศึกษาในอนาคต 
๓. สถานศึกษาเปิดกิจกรรมชุมนุมท่ีหลากหลายเพ่ือให้นักเรียนเลือกตามความต้องการ โดยครอบคลุม              

ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 
๔. สถานศึกษาเปิดแผนการเรียนให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจของ ผู้เรียน 
๕. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ อย่างหลากหลายในทุกระดับชั้นระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้น 
๖.  สถานศึกษามีผลการพัฒนาด้านคุณภาพของผู้เรียนเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 



๒๙ 
 

ระดับ คุณภาพ คำอธิบาย 

5 ยอดเยี่ยม 

สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ  ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร  
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง               
และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนตามเป้าหมาย                 
ที่กำหนดร้อยละ  ๙๐ 

4 ดีเลิศ 

สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ  ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร  
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ เน้นคุณภาพผู้ เรียนรอบด้าน  เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง               
และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนตามเป้าหมายที่
กำหนดร้อยละ  ๘๐ 

3 ดี 

สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ  ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร  
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ เน้นคุณภาพผู้ เรียนรอบด้าน  เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง               
และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนตามเป้าหมายที่
กำหนดร้อยละ  ๗๐ 

2 ปานกลาง 

สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ  ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร  
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ เน้นคุณภาพผู้ เรียนรอบด้าน  เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง               
และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนตามเป้าหมายที่
กำหนดร้อยละ  ๖๐ 

1 กำลังพัฒนา 

สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ  ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร  
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ เน้นคุณภาพผู้ เรียนรอบด้าน  เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง               
และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนตามเป้าหมายที่
กำหนดต่ำกว่าร้อยละ  ๖๐ 

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูล  
 

วิธีการ แหล่งข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
สังเกตพฤติกรรม - การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง - งานหลักสูตร/วิชาการ 
ตรวจสอบเอกสาร 
 

- หลักสูตรสถานศึกษา โครงสร้าง
หลักสูตรสถานศึกษา 
- รายงานการใช้หลักสูตร                  
การปรับปรุงหลักสูตร 
- ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 

- งานหลักสูตร/วิชาการ 
 

 
ค่าเป้าหมาย 

- สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ  ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร  กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริงและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนตาม
เป้าหมายที่กำหนดร้อยละ  ๘๔ 

 
 
 



๓๐ 
 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ       
คำอธิบาย   สถานศึกษาส่งเสริม  สนับสนุน  พัฒนาครู  บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

และจัดให้มชีุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ   (PLC) มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 

ประเด็นการตรวจสอบ  
๑.  สถานศึกษามีโครงการพัฒนาและส่งเสริมครูให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตาม ความสนใจและความ

ต้องการของสถานศึกษา 
๒. สถานศึกษามีการจัดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ   (PLC) เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในทุกกลุ่มงาน 

ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๓. ครู บุคลากร มีการพัฒนาตนเองในด้านวิชาชีพ อย่างน้อย ๒๐ ชั่วโมง ต่อปีการศึกษา 

 

ระดับ คุณภาพ คำอธิบาย 

5 ยอดเยี่ยม 

ร้อยละ  ๙๐  ของครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมครูให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  มีการจัดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ   (PLC) เพ่ือ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในทุกกลุ่มงาน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  และพัฒนา
ตนเองในด้านวิชาชีพ อย่างน้อย ๒๐ ชั่วโมง ต่อปีการศึกษา 

4 ดีเลิศ 

ร้อยละ  ๘๐  ของครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมครูให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  มีการจัดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ    (PLC) เพ่ือ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในทุกกลุ่มงาน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  และพัฒนา
ตนเองในด้านวิชาชีพ อย่างน้อย ๒๐ ชั่วโมง ต่อปีการศึกษา 

3 ดี 

ร้อยละ  ๗๐  ของครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมครูให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  มีการจัดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ   (PLC) เพ่ือ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในทุกกลุ่มงาน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  และพัฒนา
ตนเองในด้านวิชาชีพ อย่างน้อย ๒๐ ชั่วโมง ต่อปีการศึกษา 

2 ปานกลาง 

ร้อยละ  ๖๐  ของครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมครูให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  มีการจัดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ   (PLC) เพ่ือ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในทุกกลุ่มงาน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  และพัฒนา
ตนเองในด้านวิชาชีพ อย่างน้อย ๒๐ ชั่วโมง ต่อปีการศึกษา 

1 กำลังพัฒนา 

ต่ำกว่าร้อยละ  ๖๐  ของครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมครูให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  มีการจัดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ   (PLC) เพ่ือ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในทุกกลุ่มงาน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  และพัฒนา
ตนเองในด้านวิชาชีพ อย่างน้อย ๒๐ ชั่วโมง ต่อปีการศึกษา 

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูล  
วิธีการ แหล่งข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 

สังเกตพฤติกรรม - การเข้ารับการพัฒนาตนเองของครู - กลุ่มบริหารบุคคล 
ตรวจสอบเอกสาร 
 

- โครงการพัฒนาบุคลากร 
- รายงานการจัดขุม การปรับปรุง
หลักสูตร 
- ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 

- กลุ่มบริหารบุคคล 



๓๑ 
 

ค่าเป้าหมาย 
๑.  ร้อยละ   ๘๔  ของครูและบุคลากร  ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมครูให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตาม 

ความสนใจและความต้องการของสถานศึกษา 
๒. ร้อยละ   ๘๔  ของครูและบุคลากร  มีการจัดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ   (PLC) เพ่ือแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ในทุกกลุ่มงาน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๓. ร้อยละ   ๘๔  ของครูและบุคลากร  มีการพัฒนาตนเองในด้านวิชาชีพ อย่างน้อย ๒๐ ชั่วโมง ต่อปี

การศึกษา 
 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ     
   

คำอธิบาย   สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน  และ 
สภาพแวดล้อมทางสังคม  ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  และมีความปลอดภัย 
 

ประเด็นการตรวจสอบ  
๑. สถานศึกษามีการติดตั้งอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ โปรเจคเตอร์ในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ 
๒. สถานศึกษามีการตรวจสอบ ปรับปรุง และรักษาความปลอดภัยของอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม 
๓. สถานศึกษามีการจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ ที่สอดคล้องกับ การเรียนรู้อย่าง

หลากหลาย 
๔. สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน ใช้และดูแลรักษาทรัพยากรอย่างเต็ม

ประสิทธิภาพ  (วัดผลจากกิจกรรม จากงานอาคารสถานที่ และงานสิ่งแวดล้อม )(ประเมินความพึงพอใจจาก
นักเรียนในเรื่องอาคารสถานที่) 
 
ระดับ คุณภาพ คำอธิบาย 

5 ยอดเยี่ยม 

๑. ร้อยละ  ๙๐  ของสถานศึกษามีการติดตั้งอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ โปรเจคเตอร์
ในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ  
๒. ร้อยละ  ๙๐  ครู  บุคลากร  และนักเรียนมีความพึงพอใจในการจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  มีแหล่งเรียนรู้ 
ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้อย่างหลากหลาย  มีความม่ันคง
ปลอดภัย   

4 ดีเลิศ 

๑. ร้อยละ  ๘๐  ของสถานศึกษามีการติดตั้งอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ โปรเจคเตอร์
ในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ  
ร้อยละ  ๘๐  ครู  บุคลากร  และนักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดสภาพแวดล้อม
๒. ทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  มีแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุด 
ห้องปฏิบัติการ ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้อย่างหลากหลาย  มีความม่ันคงปลอดภัย   

3 ดี 

๑. ร้อยละ  ๗๐  ของสถานศึกษามีการติดตั้งอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ โปรเจคเตอร์
ในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ  
๒. ร้อยละ  ๗๐  ครู   บุคลากร  และนักเรียนมีความพึงพอใจในการจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  มีแหล่งเรียนรู้ 
ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้อย่างหลากหลาย  มีความมั่นคง
ปลอดภัย   



๓๒ 
 

ระดับ คุณภาพ คำอธิบาย 

2 ปานกลาง 

๑. ร้อยละ  ๖๐  ของสถานศึกษามีการติดตั้งอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ โปรเจคเตอร์
ในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ  
๒ .ร้อยละ  ๖๐   ครู   บุ คลากร  และนั ก เรียนมีความพึงพอใจในการจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  มีแหล่งเรียนรู้ 
ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้อย่างหลากหลาย  มีความมั่นคง
ปลอดภัย   

1 กำลังพัฒนา 

๑. ต่ำกว่าร้อยละ  ๖๐  ของสถานศึกษามีการติดตั้งอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 
โปรเจคเตอร์ในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ  
๒. ต่ำกว่าร้อยละ  ๖๐  ครู  บุคลากร  และนักเรียนมีความพึงพอใจในการจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  มีแหล่งเรียนรู้ 
ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้อย่างหลากหลาย  มีความมั่นคง
ปลอดภัย   

 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูล  

วิธีการ แหล่งข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
สังเกตพฤติกรรม - จุดติดตั้งอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ โปรเจคเตอร์

ในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ  
- สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม แหล่ง
เรียนรู้ ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ มีความ
เหมาะสมและปลอดภัย 

- งานอาคารสถานที่/กลุ่มบริหาร
ทั่วไป 

ตรวจสอบเอกสาร 
 

- ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับเทคโนโลยี                  
ในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ 
- รายงานความพึงพอใจในการจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้  มีแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุด 
ห้องปฏิบัติการ ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้อย่าง
หลากหลาย  มีความม่ันคงปลอดภัย   
- รายงานกิจกรรมการส่งเสริมให้ครู บุคลากร
ทางการศึกษาและผู้เรียน ใช้และดูแลรักษา
ทรัพยากรอย่างเต็มประสิทธิภาพ   

- งานอาคารสถานที่ 
- งานพัฒนาเทคโนโลยี 
- งานสิ่งแวดล้อม 
/กลุ่มบริหารทั่วไป 

 
ค่าเป้าหมาย 

๑.  ร้อยละ   ๘๔  ของสถานศึกษามีการติดตั้งอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ โปรเจคเตอร์ในห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการ 

๒.  ร้อยละ   ๘๔  ของครู  บุคลากร  และนักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  มีแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้อย่าง
หลากหลาย  มีความม่ันคงปลอดภัย   

๓. ร้อยละ   ๘๔  ของครู  บุคลากร  และนักเรียนได้การส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน 
ใช้และดูแลรักษาทรัพยากรอย่างเต็มประสิทธิภาพ (วัดผลจากกิจกรรมของงานอาคารสถานที่ และงานสิ่งแวดล้อม) 



๓๓ 
 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้     
   

คำอธิบาย   สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา  การพัฒนา  และการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ   
เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ  และการจัดการเรียนรู้  ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
 

ประเด็นการตรวจสอบ  
๑. สถานศึกษามีการติดตั้งสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายเพ่ือการสนับสนุนการบริหารจัดการและการ

จัดการเรียนรู้ 
๒. สถานศึกษามีเช่าซื้อ การติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วไม่ต่ำกว่า ๕๐๐ Mbps ที่เอ้ือต่อการ

จัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการ 
๓. สถานศึกษามีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ระดับ คุณภาพ คำอธิบาย 

5 ยอดเยี่ยม 

๑. ร้อยละ  ๙๐  ครู  บุคลากร  และนักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
๒. สถานศึกษามีการติดตั้งสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย ไม่ต่ำกว่า  ๒๐  จุด
และมีความเร็วไม่ต่ำกว่า ๕๐๐ Mbps  เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

4 ดีเลิศ 

๑. ร้อยละ  ๘๐  ครู  บุคลากร  และนักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
๒. สถานศึกษามีการติดตั้งสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย ไม่ต่ำกว่า  ๒๐  จุด 
และมีความเร็วไม่ต่ำกว่า ๕๐๐ Mbps  เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

3 ดี 

๑. ร้อยละ  ๗๐  ครู  บุคลากร  และนักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
๒. สถานศึกษามีการติดตั้งสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย ไม่ต่ำกว่า  ๒๐  จุด 
และมีความเร็วไม่ต่ำกว่า ๕๐๐ Mbps  เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

2 ปานกลาง 

๑. ร้อยละ  ๖๐  ครู  บุคลากร  และนักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
๒. สถานศึกษามีการติดตั้งสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย ไม่ต่ำกว่า  ๒๐  จุด     
และมีความเร็วไม่ต่ำกว่า ๕๐๐ Mbps  เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

1 กำลังพัฒนา 

๑. ต่ำกว่าร้อยละ  ๖๐  ครู  บุคลากร  และนักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
๒. สถานศึกษามีการติดตั้งสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย ไม่ต่ำกว่า  ๒๐  จุด
และมีความเร็วไม่ต่ำกว่า ๕๐๐ Mbps  เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

 
 



๓๔ 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูล  
 

วิธีการ แหล่งข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
สังเกตพฤติกรรม จุดติดตั้งสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย  

ไม่ต่ำกว่า  ๒๐  จุด และมีความเร็วไม่ต่ำกว่า 
๕๐๐ Mbps   

- งานอาคารสถานที่/กลุ่มบริหาร
ทั่วไป 

ตรวจสอบเอกสาร 
 

- ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับเทคโนโลยี                  
ในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ 
- รายงานความพึงพอใจในการจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้   

- งานอาคารสถานที่ 
- งานพัฒนาเทคโนโลยี 
- งานสิ่งแวดล้อม 
/กลุ่มบริหารทั่วไป 

 

ค่าเป้าหมาย 
๑.  สถานศึกษามีการติดตั้งสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย มากกว่า ๒๐ จุด  เพ่ือการสนับสนุนการ

บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
๒.  สถานศึกษามีการเช่าซื้อ การติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วไม่ต่ำกว่า ๕๐๐ Mbps เพ่ือเอ้ือต่อ

การจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการ 
๓. ร้อยละ   ๘๒  ของครู  บุคลากร  และนักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้   
 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา  สร้างโอกาส

ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  สร้าง
ปฏิสัมพันธ์ที่ดี  ครูรู้จักผู้เรียนรายบุคคล  ดำเนินการตรวจสอบ  และประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมา
พัฒนาผู้เรียน  รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และนำผลที่ได้มาให้ข้อมูลป้อนกลับ  เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 
 

๓.๑ จัดการเรียนรู้ที่ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิต 
คำอธิบาย   จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่ 

เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปจัดกิจกรรม
ได้จริง  มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะสำหรับผู้ที่มีความเป็น  และต้องการความช่วยเหลือพิเศษ  ผู้เรียนได้รับ
การฝึกทักษะ  แสดงออก  แสดงความคิดเห็น  สรุปองค์ความรู้  นำเสนอผลงานและสามมรถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 

 ประเด็นการตรวจสอบ  
๑. ครูมีการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้เพื่อจัดทํา ประมวลรายวิชา/โครงการ

จัดการเรียนรู้ 
๒.  ครูมีการจัดทําหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับคําอธิบายรายวิชา ธรรมชาติของ สาระการเรียนรู้ 

เหมาะสมกับผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษา มีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย วิธีการที่หลากหลาย โดยเลือกรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็ม
ตาม ศักยภาพ บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ 

๓. ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเพ่ือรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล และนําผลการศึกษามาวางแผนการจัดการเรียนรู้ 



๓๕ 
 

ระดับ คุณภาพ คำอธิบาย 

5 ยอดเยี่ยม 

ร้อยละ  ๙๐  ของครูมีการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้
เพ่ือจัดทําประมวลรายวิชา/โครงการจัดการเรียนรู้ จัดทําหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กับคําอธิบายรายวิชา ธรรมชาติของ สาระการเรียนรู้ เหมาะสมกับผู้เรียนและบริบท
ของสถานศึกษา มีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย วิธีการที่หลากหลาย โดยเลือกรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล
เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตาม ศักยภาพ บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้    
และมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเพ่ือรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล และนําผลการศึกษามาวาง
แผนการจัดการเรียนรู้ 

4 ดีเลิศ 

ร้อยละ  ๘๐  ของครูมีการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้
เพ่ือจัดทําประมวลรายวิชา/โครงการจัดการเรียนรู้ จัดทําหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กับคําอธิบายรายวิชา ธรรมชาติของ สาระการเรียนรู้ เหมาะสมกับผู้เรียนและบริบท
ของสถานศึกษา มีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย วิธีการที่หลากหลาย โดยเลือกรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล
เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตาม ศักยภาพ บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้    
และมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเพ่ือรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล และนําผลการศึกษามาวาง
แผนการจัดการเรียนรู้ 

3 ดี 

ร้อยละ  ๗๐  ของครูมีการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้
เพ่ือจัดทําประมวลรายวิชา/โครงการจัดการเรียนรู้ จัดทําหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กับคําอธิบายรายวิชา ธรรมชาติของ สาระการเรียนรู้ เหมาะสมกับผู้เรียนและบริบท
ของสถานศึกษา มีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย วิธีการที่หลากหลาย โดยเลือกรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล
เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตาม ศักยภาพ บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้    
และมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเพ่ือรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล และนําผลการศึกษามาวาง
แผนการจัดการเรียนรู้ 

2 ปานกลาง 

ร้อยละ  ๖๐  ของครูมีการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้
เพ่ือจัดทําประมวลรายวิชา/โครงการจัดการเรียนรู้ จัดทําหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กับคําอธิบายรายวิชา ธรรมชาติของ สาระการเรียนรู้ เหมาะสมกับผู้เรียนและบริบท
ของสถานศึกษา มีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย วิธีการที่หลากหลาย โดยเลือกรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล
เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตาม ศักยภาพ บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้   
และมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเพ่ือรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล และนําผลการศึกษามาวาง
แผนการจัดการเรียนรู้ 

1 กำลังพัฒนา 

ต่ำกว่าร้อยละ  ๖๐  ของครูมีการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้
เพื่อจัดทําประมวลรายวิชา/โครงการจัดการเรียนรู้ จัดทําหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
คําอธิบายรายวิชา ธรรมชาติของ สาระการเรียนรู้ เหมาะสมกับผู้เรียนและบริบทของ
สถานศึกษา มีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย วิธีการที่หลากหลาย โดยเลือกรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลเพื่อให้ผู้เรียน
ได้รับการพัฒนาเต็มตาม ศักยภาพ บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้   และมีการวิเคราะห์
ผู้เรียนเพื่อรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล และนําผลการศึกษามาวางแผนการจัดการเรียนรู้ 

 



๓๖ 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูล  
 

วิธีการ แหล่งข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
สังเกตพฤติกรรม - สังเกตจากการนิเทศการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ของครู 
- งานนิเทศ/วิชาการ 

ตรวจสอบเอกสาร 
 

- แผนการจัดการเรียนรู้ 
- รายงานการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 
- บันทึกการนิเทศ 

- งานหลักสูตร/วิชาการ 
- งานวิจัยในชั้นเรียน/วิชาการ 

 

 
ค่าเป้าหมาย 
 -  ร้อยละ  ๘๕  ของครูมีการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้เพ่ือจัดทําประมวล
รายวิชา/โครงการจัดการเรียนรู้ 

-  ร้อยละ  ๘๕  ของครูมีการจัดทําหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับคําอธิบายรายวิชา ธรรมชาติของ สาระ
การเรียนรู้ เหมาะสมกับผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษา มีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย วิธีการที่หลากหลาย โดยเลือก
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาเต็มตาม ศักยภาพ บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้   

-  ร้อยละ  ๘๕  ของครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเพ่ือรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล และนําผลการศึกษามาวาง
แผนการจัดการเรียนรู้ 

 
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

คำอธิบาย   มีการใช้สื่อเทคโนลียีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้  รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ใน 
การจัดการเรียนรู้โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 

 ประเด็นการตรวจสอบ  
๑. ครูมีวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ เครื่องมือ รูปแบบ เทคนิค และวิธีการอย่าง หลากหลาย 
๒. ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๓. ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ภายในหรือภายนอกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 

ระดับ คุณภาพ คำอธิบาย 

5 ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ  ๙๐  ของครูมีวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ เครื่องมือ รูปแบบ เทคนิค และ
วิธีการอย่าง หลากหลาย   ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และใช้แหล่งเรียนรู้ภายในหรือ
ภายนอกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  อยู่ในระดับดีข้ึนไป 

4 ดีเลิศ 
ร้อยละ  ๘๐  ของครูมีวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ เครื่องมือ รูปแบบ เทคนิค และ
วิธีการอย่าง หลากหลาย   ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และใช้แหล่งเรียนรู้ภายในหรือ
ภายนอกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  อยู่ในระดับดีข้ึนไป 

3 ดี 
ร้อยละ  ๗๐  ของครูมีวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ เครื่องมือ รูปแบบ เทคนิค และ
วิธีการอย่าง หลากหลาย   ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และใช้แหล่งเรียนรู้ภายในหรือ
ภายนอกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  อยู่ในระดับดีข้ึนไป 

2 ปานกลาง 
ร้อยละ  ๖๐  ของครูมีวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ เครื่องมือ รูปแบบ เทคนิค และ
วิธีการอย่าง หลากหลาย   ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และใช้แหล่งเรียนรู้ภายในหรือ
ภายนอกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  อยู่ในระดบัดีขึ้นไป 



๓๗ 
 

ระดับ คุณภาพ คำอธิบาย 

1 กำลังพัฒนา 
ต่ำกว่าร้อยละ  ๖๐  ของครูมีวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ เครื่องมือ รูปแบบ 
เทคนิค และวิธีการอย่าง หลากหลาย   ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และใช้แหล่งเรียนรู้
ภายในหรือภายนอกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  อยู่ในระดับดีข้ึนไป 

 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูล  
 

วิธีการ แหล่งข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
สังเกตพฤติกรรม - สังเกตจากการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู - งานนิเทศ/วิชาการ 
ตรวจสอบเอกสาร 
 

- แผนการจัดการเรียนรู้ 
- สรุปผลการนิเทศ 
- สรุปผลการประเมินการสอนของครูโดยนักเรียน 
- สรุปผลการประเมินการสอนของครู 
- สรุปผลการประเมินการนิเทศแผน/การจัดการเรียนการสอน 

- งานหลักสูตร/วิชาการ 
- งานนิเทศ/วิชาการ 

 
ค่าเป้าหมาย 
 -  ร้อยละ  ๘๕  ของครูมีวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ เครื่องมือ รูปแบบ เทคนิค และวิธีการอย่าง 
หลากหลาย 

-  ร้อยละ  ๘๕  ของครูมกีารจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
-  ร้อยละ  ๘๕  ของครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ภายในหรือภายนอกที่เอ้ือต่อ                  

การเรียนรู้ 
 

๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
คำอธิบาย   ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก  ให้เด็กรักครู   

ครูรักเด็ก  เด็กรักท่ีจะเรียนรู้  สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 ประเด็นการตรวจสอบ  
๑. การประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกของครู  
๒. การประเมินการสอนของครู 
 

ระดับ คุณภาพ คำอธิบาย 

5 ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ  ๙๐  ของครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิง
บวกให้เด็กรักครู  ครูรักเด็ก  ในระดับดีข้ึนไป 

4 ดีเลิศ 
ร้อยละ  ๘๐  ของครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิง
บวกให้เด็กรักครู  ครูรักเด็ก  ในระดับดีขึ้นไป 

3 ดี 
ร้อยละ  ๗๐  ของครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิง
บวกให้เด็กรักครู  ครูรักเด็ก  ในระดับดีขึ้นไป 

2 ปานกลาง 
ร้อยละ  ๖๐  ของครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิง
บวกให้เด็กรักครู  ครูรักเด็ก  ในระดับดีขึ้นไป 

1 กำลังพัฒนา 
ต่ำกว่าร้อยละ  ๖๐  ของครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกโดยเน้นการมี
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวกให้เด็กรักครู  ครูรักเด็ก  ในระดับดีขึ้นไป 



๓๘ 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูล  
วิธีการ แหล่งข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 

สังเกตพฤติกรรม - สังเกตจากการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ของครู 

- งานนิเทศ/วิชาการ 

ตรวจสอบเอกสาร 
 

- แผนการจัดการเรียนรู้ 
- สรุปผลการนิเทศ 
- สรุปผลการประเมินการสอนของครูโดยนักเรียน 
- สรุปผลการประเมินการสอนของครู 
- สรุปผลการประเมินการนิเทศแผน/และการ
จัดการเรียนการสอน 

- งานหลักสูตร/วิชาการ 
- งานนิเทศ/วิชาการ 

 
ค่าเป้าหมาย 
 -  ร้อยละ  ๘๙ ของครูมผีลการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกในระดับดีขึ้นไป 

-  ร้อยละ  ๘๙ ของครูมผีลการประเมินการสอน  ในระดับดีขึ้นไป 
 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนําผลมาพัฒนาผู้เรียน 
คำอธิบาย   มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ  มีขั้นตอน  

โดยใช้เครื่องมือ  และวิธีการวัด  และประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้  และให้
ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน  เพื่อนำไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
 ประเด็นการตรวจสอบ  
๑. ครูมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง อย่างหลากหลาย 
๒. ครมีูการบันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้ 
๓. ครนูําผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มาพัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 

 
ระดับ คุณภาพ คำอธิบาย 

5 ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ  ๙๐  ของครูมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง อย่างหลากหลาย มีการ
บันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้และนําผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มาพัฒนา
ผู้เรียนด้วยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน ในระดับดีข้ึนไป 

4 ดีเลิศ 
ร้อยละ  ๘๐  ของครูมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง อย่างหลากหลาย มีการ
บันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้และนําผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มาพัฒนา
ผู้เรียนด้วยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน ในระดับดีข้ึนไป 

3 ดี 
ร้อยละ  ๗๐  ของครูมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง อย่างหลากหลาย มีการ
บันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้และนําผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มาพัฒนา
ผู้เรียนด้วยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน ในระดับดีข้ึนไป 

2 ปานกลาง 
ร้อยละ  ๖๐  ของครูมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง อย่างหลากหลาย มีการ
บันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้และนําผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มาพัฒนา
ผู้เรียนด้วยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน ในระดับดีข้ึนไป 

1 กำลังพัฒนา 
ต่ำกว่าร้อยละ  ๖๐  ของครูมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง อย่างหลากหลาย 
มีการบันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้และนําผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มา
พัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน ในระดับดีข้ึนไป 



๓๙ 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูล  
 

วิธีการ แหล่งข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
สังเกตพฤติกรรม - สังเกตจากการนิเทศการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ของครู 
- งานนิเทศ/วิชาการ 

ตรวจสอบเอกสาร 
 

- แผนการจัดการเรียนรู้ 
- สรุปผลการนิเทศ 
- สรุปผลการประเมินการสอนของครู             
โดยนักเรียน 
- สรุปผลการประเมินการสอนของครู 
- การวิเคราะห์ข้อสอบ/เครื่องมือวัดผล 
- รายงานการวิจัยในชั้นเรียน 

- งานหลักสูตร/วิชาการ 
- งานนิเทศ/วิชาการ 
 
 
 
- ครูผู้สอน/วิชาการ 
- งานวิจัยชั้นเรียน/วิชาการ 

 
ค่าเป้าหมาย 
 -  ร้อยละ  ๘๕ ของครูมผีลการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกในระดับดีขึ้นไป 

-  ร้อยละ  ๘๕ ของครูมผีลการประเมินการสอน  ในระดับดีขึ้นไป 
 
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลและสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

คำอธิบาย   ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้  ประสบการณ์  รวมทั้งให้ข้อมูล
ป้อนกลับเพ่ือนำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 ประเด็นการตรวจสอบ  
๑. ครรู่วมสะท้อนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ  ในรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทาง

วิชาชีพ (PLC)  เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 

ระดับ คุณภาพ คำอธิบาย 

5 ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ  ๙๐  ของครูร่วมสะท้อนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับ ในรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ ในระดับดีขึ้นไป 

4 ดีเลิศ 
ร้อยละ  ๘๐  ของครูร่วมสะท้อนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับ ในรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ ในระดับดีข้ึนไป 

3 ดี 
ร้อยละ  ๗๐  ของครูร่วมสะท้อนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับ ในรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ ในระดับดีข้ึนไป 

2 ปานกลาง 
ร้อยละ  ๖๐  ของครูร่วมสะท้อนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับ ในรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ ในระดับดีข้ึนไป 

1 กำลังพัฒนา 
ต่ำกว่าร้อยละ  ๖๐  ของครูร่วมสะท้อนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับ ในรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  เพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ ในระดับดีข้ึนไป 



๔๐ 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูล  
 

วิธีการ แหล่งข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
สังเกตพฤติกรรม - สังเกตการจัดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

(PLC)   
- ครูผู้สอน/วิชาการ 

ตรวจสอบเอกสาร - บันทึกชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
- สรุปผลการประเมินการสอนของครู 
- รายงานการวิจัยในชั้นเรียน   

- ครผูู้สอน/วิชาการ 
- งานนิเทศ/วิชาการ 
- งานวิจัยชั้นเรียน/วิชาการ 

 
ค่าเป้าหมาย 
 -  ร้อยละ  ๘๕ ร่วมสะท้อนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ  ในรูปแบบชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑ 
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