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คำนำ
การประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อให้เกิดความมั่นใจแก่ทุกฝ่าย ว่า
การจัดการศึกษาทุกระดับมีคุณภาพและจะคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานจากทีก่ ระทรวงศึกษาธิการได้มีการปฏิรูประบบการ
ประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาโดยมีนโยบายปรับปรุงมาตรฐานและตัวชี้วัด ให้มีจานวนน้อยลงกระชับ และ
สะท้อนถึงคุณภาพอย่างแท้จริง เน้นการประเมินตามสภาพจริง มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน จึงเป็นจุดเริ่มต้นของ
การพัฒนาทุนมนุษย์และเป็นเป้าหมายสาคัญที่สุดที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทุกคนในโรงเรียนต้องรับรู้ และปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ที่รับผิดชอบให้บรรลุถึงเป้าหมายคือ มาตรฐานที่สถานศึกษากาหนดร่วมกันรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา
ที่เกิดขึ้นและเอกสารเล่มนี้ จัดทาขึ้นตามกรอบกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 นโยบายปฏิรูป
ระบบการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และประกาศมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ พ.ศ. 2561 สาหรับใช้เป็นแนวทาง
ดาเนินงาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และเตรียมการสาหรับการประเมินคุณภาพภายนอกซึ่งจะทา
ให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่าการจัดการศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพได้มาตรฐานและคงรักษาไว้ซึ่ง
มาตรฐานจากการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน
หวังว่าเอกสารมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมเล่มนี้ จะใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการกาหนด
กรอบและแนวทางในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่เป้าหมายตามมาตรฐานที่กาหนด ทั้งนี้ขอขอบคุณผู้บริหารครู คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทาเอกสารเล่มนี้ให้สมบูรณ์สามารถนาไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อไป

งานประกันคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
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ประกำศโรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม
เรื่อง กำรใช้มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 6
สิงหาคม พ.ศ.2561 เพื่อเป็นหลักเทียบเคียงสาหรับสถนศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ทั้งประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
โดยมีนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ที่กาหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทย
และการศึกษาไทยในอนาคต
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 9 (3) ได้
กาหนดการจัดระบบ โครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักที่สาคัญข้อหนึ่ง คือ การกาหนดมาตรฐาน
การศึกษา และการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท และมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษา จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของ
การบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทารายงานประจาปีเสนอต่อหน่วยงาน ต้นสังกัด
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อเป็นการ
รองรับการประกันคุณภาพภายนอก
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา 9 (3) มาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม จึงกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้มีความเหมาะสม
และสอดคล้องกันเป็นไปตามบริบทของโรงเรียนและชุมชนเพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาขอโรงเรียนทุกด้าน
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมจึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

(นายประนอม ไทยกรรณ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
(นายนวพล จะงาม)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
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มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม
มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จานวน 3 มาตรฐาน ได้แก่
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
แต่ละมาตรฐาน มีรายละเอียด ดังนี้
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
4) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร
2.1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธ์กิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.3 ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้
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มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
กำรกำหนดระดับคุณภำพแนบท้ำยประกำศ โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม
เรื่อง กำรกำหนดระดับคุณภำพกำรพัฒนำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
ฉบับลงวันที่ 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2565
มำตรฐำนกำรศึกษำ
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน
1.1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
มำตรฐำนโดยรวม
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มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำแนบท้ำยประกำศโรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม เรื่อง กำรใช้มำตรฐำนกำรศึกษำ
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มำตรฐำนกำรศึกษำ
ระดับคุณภำพ
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน
ดีเลิศ
ร้อยละ 78
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน
ดีเลิศ 75
1.1.1 มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำรและกำรคิดคำนวณ
ดีเลิศ
ร้อยละ 75
1. ผู้เรียนร้อยละ 76 ของผู้เรียน มีทักษะในการอ่าน เขียน การสื่อสาร ภาษาไทย จากผล
การเรียนรายวิชาภาษาไทยตามหลักสูตรแกนกลางในแต่ละระดับชั้น ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป
2. ผู้เรียนร้อยละ 75 ของผู้เรียน มีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสารภาษาอังกฤษ จากผล
การเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษตามหลักสูตรแกนกลางในแต่ละระดับชั้น ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป
3. ผู้เรียนร้อยละ 72 ของผู้เรียนมีทักษะในการคิดคานวณ จากผลการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์
ตามหลักสูตรแกนกลางในแต่ละระดับชั้น ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป
4. ผู้เรียนร้อยละ 75 ของผู้เรียนได้รับการจัดการเรียนการสอนด้วยภาษาจีน มีทักษะการอ่าน
การเขียน การสื่อสาร จากผลการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป
1.1.2 มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น
ดีเลิศ
และแก้ปัญหำ
ร้อยละ 77
1. ผู้เรียนร้อยละ 78 ผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ อยู่ในระดับดีขึ้นไป
2. ผู้เรียนร้อยละ 75 มีความสามารถในการนาเสนอการคิดวิเคราะห์และวิธีการแก้ไขปัญหา
จากกิจกรรมการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) กิจกรรม STEM Education กิจกรรม
โครงงาน และกิจกรรมใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
3. ผู้เรียนร้อยละ 78 ผ่านการประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถใน
การคิด ระดับดีขึ้นไป
1.1.3 มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม
ดีเลิศ
ร้อยละ 76
1. ผู้เรียนร้อยละ 76 มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรม ในระดับดีขึ้นไป
ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา
2.ผู้เรียนร้อยละ 76 มีผลงาน ชิ้นงาน โครงงาน หรือผลผลิต ตามที่ปรากฏในประมวล
รายวิชาในทุกระดับชั้น อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ชิ้นงาน
1.1.4 มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
ดีเลิศ
ร้อยละ 76
1. ผู้เรียนร้อยละ 76 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้วยการใช้
อีเมล์ การลงทะเบียนเรียน การตรวจสอบผลการเรียน การตรวจสอบตารางเรียน
2. ผู้เรียนร้อยละ 76 ผ่านการประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยี ในระดับดีขึ้นไป
3. ผู้เรียนร้อยละ 76 สามารถสร้างชิ้นงานที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความ
เหมาะสมตามระดับชั้น ได้อย่างน้อย 1 ชิ้นงาน
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1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ
ดีเลิศ
ร้อยละ 75
1.ผู้เรียนร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ทุกกลุม่ สาระการ
เรียนรู้ ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป (ผลการเรียนตั้งแต่เกรด 3 ขึ้นไป)
2. ผู้เรียนระดับชั้น ม.3 ได้คะแนนค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) แต่
ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอบสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียนในปีการศึกษา 2564
3. ผู้เรียนระดับชั้น ม.6ได้คะแนนค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) แต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอบ สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียนในปีการศึกษา 2564
1.1.6 มีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำนและเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ
ดีเลิศ
ร้อยละ 76
1. ผู้เรียนร้อยละ 76 มีความรู้และทักษะพื้นฐานเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ที่ตนเองสนใจอย่าง
น้อย 1 อาชีพ
2. ผู้เรียนร้อยละ 76 ในชั้น ม.3 และ ม.6 มีความพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
3. ผู้เรียนร้อยละ76 ในชั้น ม.6 มีความพร้อมในการทางานและประกอบอาชีพ
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ดีเลิศ
ร้อยละ 82
1.2.1 กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำกำหนด
ดีเลิศ
1. ผู้เรียนร้อยละ 80 ของผู้เรีย น ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ร้อยละ 80
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป
2. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีและเป็นแบบอย่างได้ ในระดับดีขึ้นไป
1.2.2 ควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย
ดีเลิศ
ร้อยละ 85
1. ผู้เรียนร้อยละ 75 เข้าร่วมกิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา ประเพณีของท้องถิ่นและมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง ต่อปีการศึกษา
2. ผู้เรียนร้อยละ100 มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่น
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
3. ผู้เรียนร้อยละ 82 แต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองในวันศุกร์
4. ผู้เรียนร้อยละ 84 ทากิจกรรมน้องไหว้พี่ พี่รับไหว้น้อง
1.2.3 กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย
ดีเลิศ
ร้อยละ 85
1.ผู้เรียนร้อยละ 85 อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรมและยอมรับ
ความคิดเห็นที่แตกต่าง
2.ผู้เรียนร้อยละ 85 มีส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน เช่น กีฬาภายในสถานศึกษา
กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ กิจกรรมวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมทัศนศึกษา
กิจกรรมจิตสาธารณะ อย่างน้อย 2 กิจกรรมขึ้นไป
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1.2.4 สุขภำวะทำงร่ำงกำยและจิตสังคม
1.ผู้เรียนร้อยละ 72 มีน้าหนักเทียบกับส่วนสูง อยู่ในเกณฑ์ที่เป็นไปตามเกณฑ์การ
เจริญเติบโตตามช่วงวัยตามเกณฑ์ของสานักโภชนาการ กรมอนามัย
2.ผู้เรียนร้อยละ 75 มีสมรรถนะทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมพลศึกษาหรือ
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ในระดับผ่าน
3.ผู้เรียนร้อยละ 85 มีสุขภาพจิต อารมณ์ สังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมกับกิจกรรมกีฬา
โดยสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร
2.1 มีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธ์กิจที่สถำนศึกษำกำหนดชัดเจน
1. สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธ์กิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจนสอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา ตามนโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมและสอดคล้องกับความต้องการของคณะกรรมการสถานศึกษา และเครือข่าย
ผู้ปกครอง
2.2 มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ
1. มีกระบวนการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โดยใช้ระบบ พัฒนาศักยภาพ
สถานศึกษาด้วยกระบวนการ T-SPA 3SR PLUS PRO.7Q MODEL
2. สถานศึกษามีการสร้างภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนและมีการนิเทศภายใ
2.3 ดำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้น คุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ และทุก
กลุ่มเป้ำหมำย
1. มีการรายงานการใช้และการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียน ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและทันต่อทิศทางการศึกษาในอนาคต
2.มีการเปิดกิจกรรมชุมนุมที่มากกว่า 10 ชุมนุมต่อปีการศึกษา โดยครอบคลุมทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน
3.สถานศึกษาเปิดแผนการเรียนและรายวิชาสาระเพิ่มให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความ
ถนัดและความสนใจของผู้เรียน
2.4 พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ
1. สถานศึกษามีโครงการพัฒนาและส่งเสริมครูให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตามความ
สนใจและความต้องการของสถานศึกษา
2. ครูร้อยละ 83 มีการพัฒนาตนเองในด้านวิชาชีพ
3. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม PLC เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในทุกกลุ่มงานทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
4.ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีวิทยฐานะสูงขึ้น

ระดับคุณภำพ
ดีเลิศ
ร้อยละ 77

ดีเลิศ
ร้อยละ 84
ดีเลิศ
ร้อยละ 85

ดีเลิศ
ร้อยละ 85

ดีเลิศ
ร้อยละ 84

ดีเลิศ
ร้อยละ 83
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2.5 จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ
ดีเลิศ
ร้อยละ 83
1. มีการติดตั้งอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ โปรเจคเตอร์ โทรทัศน์ในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ
2. มีการตรวจสอบ ปรับปรุง และรักษาความปลอดภัยของอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
3. มีการจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้
2.6 จัดระบบสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้
ดีเลิศ
1. สถานศึกษามีการติดตั้งสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย เพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการ ร้อยละ 83
และการจัดการเรียนรู้
2. สถานศึกษามีการเช่าเหมาบริการระบบอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วไม่ต่ากว่า 1,000 Mbps ที่
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการ
3. สถานศึกษามีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ดีเลิศ
ร้อยละ 83
3.1 จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง และสำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
ดีเลิศ
ร้อยละ 83
1. ครูผู้สอนร้อยละ 83 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง และ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต
2. ครูทุกคนมีการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ เพื่อจัดทาแผนการ
จัดการเรียนรู้
3. ครูทุกคนมีการจัดทาหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับคาอธิบายรายวิชา ธรรมชาติของ
สาระการเรียนรู้ เหมาะสมกับผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษา มีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
วิธีการปฏิบัติ (Active Learning) โดยเลือกรูปแบบการจัดการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้
ดีเลิศ
ร้อยละ 84
1. ครูร้อยละ 82 มีวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ เครื่องมือ รูปแบบ เทคนิค และวิธีการ
อย่างหลากหลาย
2. ครูร้อยละ 82 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการมีวิธีการจัดการเรียนรู้ มีการใช้
Application เพื่อการเรียนรู้
3. ครูร้อยละ 90 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในหรือภายนอกที่เอื้อต่อการเรียนรู้
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มำตรฐำนกำรศึกษำ
ระดับคุณภำพ
3.3 มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก
ดีเลิศ
ร้อยละ 83
1. ครูร้อยละ 83 มีผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้มีส่วน
เกีย่ วข้อง อยู่ในระดับมากขึ้นไป
2. ครูร้อยละ 83 ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศชั้นเรียน
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบและนำผลมำพัฒนำผู้เรียน
ดีเลิศ
ร้อยละ 83
1. ครูผู้สอนร้อยละ 81 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนาผลมาพัฒนา
ผู้เรียน
2. ครูร้อยละ 81มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง อย่างหลากหลาย
3. ครูผู้สอนร้อยละ 85 มีการบันทึกหลังแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และนาผลจากการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ มาพัฒนาผู้เรียน ด้วยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
3.5 มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้
ดีเลิศ
ร้อยละ 83
1. ครูผู้สอนร้อยละ 78 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้
2. ครูทุกคนทาการบันทึกหลังแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และนาผลจากการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้มาพัฒนาผู้เรียน
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เกณฑ์ที่ใช้ในกำรพิจำรณำกำหนดค่ำเป้ำหมำย / ระดับคุณภำพ
กรณีกำหนดเป้ำหมำยเชิงปริมำณ
ระดับคุณภำพ
ยอดเยี่ยม (5)
ดีเลิศ (4)
ดี (3)
ปานกลาง (2)
ปรับปรุง (1)
กรณีกำหนดเป้ำหมำยเชิงคุณภำพ
ระดับ
หลักฐำน/
รำงวัล
คุณภำพ
ร่องรอย
ระดับประเทศ/
ยอดเยี่ยม (5)
มี
นานาชาติ
ดีเลิศ (4)

มี

ดี (3)

มี

ปานกลาง (2)

มี

ร้อยละตำมเกณฑ์
ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป
ร้อยละ 75-89
ร้อยละ 60-74
ร้อยละ 50-59
ต่ากว่าร้อยละ 50

รำยละเอียด

สูงกว่าเป้าหมายที่กาหนด / เป็นแบบอย่าง /
มีความเป็นเลิศ / มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง /
มีนวัตกรรม
ระดับภาค/
มีการพัฒนา / เป็นระบบ / มีการบูรณาการ /
จังหวัด
หลากหลายรูปแบบ
ระดับหน่วยงานต้น เป็นที่ยอมรับ / เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด /ครบ
สังกัด/ หน่วยงาน กระบวนการ/ เหมาะสม / เพียงพอ
ในกากับ
ระดับโรงเรียน / มีบางส่วน/ เป็นไปตามเป้าหมายบางส่วน
ศูนย์ / เครือข่าย/
กลุ่มโรงเรียน
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เกณฑ์ที่ใช้ในกำรพิจำรณำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ของโรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม
การประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาเพื่ อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามเป้าหมาย และมาตรฐาน
การศึกษา การจัดทาข้อมูลและวิธีการเก็บข้อมูลมีความสาคัญต่อการจัดทารายงาน ผลการศึกษาของโรงเรียนเป็น
อย่างยิ่ง ซึ่งมีรายละเอียดของเกณฑ์ในระดับโรงเรียน ดังนี้
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน
1.1.1 มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำรและกำรคิดคำนวณ
คำอธิบำย
ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด คาวตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาน้าในแต่ละ
ระดับชั้น
ประเด็นกำรตรวจสอบ
1. ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน เขียน การสื่อสาร ภาษาไทย จากผลการเรียนรายวิชาภาษาไทยตาม
หลักสูตรแกนกลางในแต่ละระดับชั้น ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป
2. ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสารภาษาอังกฤษ จากผลการเรียนรายวิชา
ภาษาอังกฤษตามหลักสูตรแกนกลางในแต่ละระดับชั้นตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป
3. ผู้เรียนมีทักษะในการคิดคานวณ จากผลการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางในแต่
ละระดับชั้น ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป
4. ผู้เรียนได้รับการจัดการเรียนการสอนด้วยภาษาจีน มีทักษะการอ่าน การเขียน การสื่อสาร จากผล
การเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป
ระดับ
คุณภำพ
คำอธิบำย
- ผู้เรียนร้อยละ 90 ขึ้นไป มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสารภาษาไทย จากผล
การเรียนรายวิชาภาษาไทยพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางในแต่ละระดับชั้นตั้งแต่ระดับ3
ขึ้นไป
- ผู้เรียนร้อยละ 90 ขึ้นไป มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสารภาษาอังกฤษ จาก
ผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางในแต่ละระดับชั้นตั้งแต่
5
ยอดเยี่ยม
ระดับ 3 ขึ้นไป
- ผู้เรียนร้อยละ 90 ขึ้นไป มีทักษะการคิดการคานวณ จากผลการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์
ตามหลักสูตรแกนกลางในแต่ละระดับชั้น ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป
- ผู้เรียนร้อยละ 90 ขึ้นไป ได้รับการจัดการเรียนการสอนด้วยภาษาจีน มีทักษะการอ่าน
การเขียน การสื่อสาร จากผลการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป
- นักเรียนร้อยละ 80-89 ขึ้นไป มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสารภาษาไทย
4
ดีเลิศ
จากผลการเรียนรายวิชาภาษาไทยพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางในแต่ละระดับชั้นตั้งแต่
ระดับ 3 ขึ้นไป
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ระดับ

3

2

1

คุณภำพ

คำอธิบำย
- ผู้เรียนร้อยละ 80-89 ขึ้นไป มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสารภาษาอังกฤษ
จากผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางในแต่ละระดับชั้น
ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป
- ผู้เรียนร้อยละ 80-89 ขึ้นไป มีทักษะการคิดการคานวณ จากผลการเรียนรายวิชา
คณิตศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางในแต่ละระดับชั้น ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป
- ผู้เรียนร้อยละ 80-89 ขึ้นไป ได้รับการจัดการเรียนการสอนด้วยภาษาจีน มีทักษะการ
อ่านการเขียน การสื่อสาร จากผลการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป
- ผู้เรียนร้อยละ 70-79 ขึ้นไป มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสารภาษาไทย จาก
ผลการเรียนรายวิชาภาษาไทยพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางในแต่ละระดับชั้นตั้งแต่
ระดับ 3 ขึ้นไป
- ผู้เรียนร้อยละ 70-79 ขึ้นไป มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสารภาษาอังกฤษ
จากผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางในแต่ละระดับชั้น
ดี
ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป
- ผู้เรียนร้อยละ 70-79 ขึน้ ไป มีทักษะการคิดการคานวณ จากผลการเรียนรายวิชา
คณิตศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางในแต่ละระดับชั้น ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป
- ผู้เรียนร้อยละ 70-79 ขึ้นไป ได้รับการจัดการเรียนการสอนด้วยภาษาจีน มีทักษะการ
อ่านการเขียน การสื่อสาร จากผลการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป
- ผู้เรียนร้อยละ 60-69 ขึ้นไป มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสารภาษาไทย จาก
ผลการเรียนรายวิชาภาษาไทยพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางในแต่ละระดับชั้นตั้งแต่
ระดับ 3 ขึ้นไป
- ผู้เรียนร้อยละ 60-69 ขึ้นไป มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสารภาษาอังกฤษ
จากผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางในแต่ละระดับชั้น
ปานกลาง
ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป
- ผู้เรียนร้อยละ 60-69 ขึ้นไป มีทักษะการคิดการคานวณ จากผลการเรียนรายวิชา
คณิตศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางในแต่ละระดับชั้น ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป
- ผู้เรียนร้อยละ 60-69 ขึ้นไป ได้รับการจัดการเรียนการสอนด้วยภาษาจีน มีทักษะการ
อ่านการเขียน การสื่อสาร จากผลการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป
- ผู้เรียนน้อยกว่าร้อยละ 59 มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสารภาษาไทย จาก
ผลการเรียนรายวิชาภาษาไทยพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางในแต่ละระดับชั้นตั้งแต่
ระดับ 3 ขึ้นไป
กาลังพัฒนา - ผู้เรียนน้อยกว่าร้อยละ 59 มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสารภาษาอังกฤษ
จากผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางในแต่ละระดับชั้น
ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป
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คำอธิบำย
- ผู้เรียนน้อยกว่าร้อยละ 59 มีทักษะการคิดการคานวณ จากผลการเรียนรายวิชา
คณิตศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางในแต่ละระดับชั้น ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป
- ผู้เรียนน้อยกว่าร้อยละ 59 ได้รับการจัดการเรียนการสอนด้วยภาษาจีน มีทักษะการ
อ่านการเขียน การสื่อสาร จากผลการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป

วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูล
วิธีกำร
สังเกตพฤติกรรม
ตรวจสอบเอกสาร

แหล่งข้อมูล
ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการ
คิดคานวณ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผลการประเมินการอ่าน/การเขียน/การสื่อสาร/การคิด
คานวณ
ผลงาน/ชิ้นงาน/โครงงาน นักเรียน

ผู้รับผิดชอบ
ครูทุกคน/ นักเรียนทุกคน
งานวัดผล/วิชาการ
ครูทุกคน/วิชาการ
กลุ่มสาระฯ/วิชาการ

1.1.2 มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำยแลกเปลี่ยน ควำมคิดเห็น
และแก้ปัญหำ
คำอธิบำย
ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจาแนกแยกแยะใคร่ครวญไตร่ตรองพิจารณาอย่างรอบคอบโดยใช้
เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล
ประเด็นกำรตรวจสอบ
1. ผู้เรียนผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ อยู่ในระดับดีขึ้นไป
2. ผู้ เรี ย นมีค วามสามารถในการนาเสนอการคิดวิเ คราะห์ แ ละวิธี การแก้ไ ขปัญหาจากกิจ กรรม
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) กิจกรรม STEM Education กิจกรรมโครงงานและกิจกรรมใน 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
3. ผู้เรียนผ่านการประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการคิดระดับดีขึ้นไป
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ระดับ

5

4

3

2

1

คุณภำพ

คำอธิบำย
- ผู้เรียนร้อยละ 90 ขึ้นไป ผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์อยู่ในระดับดีขึ้นไป
- ผู้เรียนร้อยละ 90 ขึ้นไปผ่านความสามารถในการนาเสนอการคิดวิเคราะห์และ
วิธีการแก้ไขปัญหาจากกิจกรรมการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) /กิจกรรม STEM
ยอดเยี่ยม
Education /กิจกรรมโครงงาน และกิจกรรมใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
- ผู้เรียนร้อยละ 90 ขึ้นไป ผ่านการประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียนด้าน
ความสามารถในการคิดระดับดีขึ้นไป
- ผู้เรียนร้อยละ 80-89 ขึ้นไปผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ อยู่ในระดับดีขึ้นไป
- ผู้เรียนร้อยละ 80-89 ขึ้นไปผ่านความสามารถในการนาเสนอการคิดวิเคราะห์และ
วิธีการแก้ไขปัญหาจากกิจกรรมการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) /กิจกรรม STEM
ดีเลิศ
Education /กิจกรรมโครงงาน และกิจกรรมใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
- ผู้เรียนร้อยละ 80-89 ผ่านการประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียนด้านความสามารถ
ในการคิดระดับดีขึ้นไป
- ผู้เรียนร้อยละ 70-79 ขึ้นไปผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ อยู่ในระดับดีขึ้นไป
- ผู้เรียนร้อยละ 70 -79ขึ้นไป ผ่านความสามารถในการนาเสนอการคิดวิเคราะห์และ
วิธีการแก้ไขปัญหาจากกิจกรรมการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) กิจกรรม STEM
ดี
Education กิจกรรมโครงงาน และกิจกรรมใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
- ผู้เรียนร้อยละ 70-79 ขึ้นไป ผ่านการประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียนด้าน
ความสามารถในการคิดระดับดีขึ้นไป
- ผู้เรียนร้อยละ 60-69 ขึ้นไปผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ อยู่ในระดับดีขึ้นไป
- ผู้เรียนร้อยละ 60-69 ขึ้นไปผ่านความสามารถในการนาเสนอการคิดวิเคราะห์และ
วิธีการแก้ไขปัญหาจากกิจกรรมการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) กิจกรรม STEM
ปานกลาง
Education กิจกรรมโครงงาน และกิจกรรมใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
- ผู้เรียนร้อยละ 60-69 ขึ้นไป ผ่านการประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน ด้าน
ความสามารถในการคิดระดับดีขึ้นไป
- ผู้เรียนน้อยกว่าร้อยละ59 ผ่านการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์อยู่ในระดับดีขึ้นไป
- ผู้เรียนน้อยกว่าร้อยละ 50 ผ่านความสามารถในการนาเสนอการคิดวิเคราะห์และ
กาลัง
วิธีการแก้ไขปัญหาจากกิจกรรมการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) กิจกรรม STEM
พัฒนา
Education กิจกรรมโครงงาน และกิจกรรมใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
- ผู้เรียนน้อยกว่าร้อยละ 59 ผ่านการประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน ด้าน
ความสามารถในการคิดระดับดีขึ้นไป
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วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูล
วิธีกำร
แหล่งข้อมูล
สังเกตพฤติกรรม
-การประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน ด้าน
ความสามารถในการคิด
-การจัดการเรียนการสอนตามโรงเรียน
มาตรฐานสากล คือ รายวิชาIS 1 วิชาการศึกษา
ค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ รายวิชา IS2
วิชาการสื่อสารและนาเสนอ และรายวิชา IS3
- สังเกตพฤติกรรมการเรียน การทางานร่วมกัน
การอภิปรายแสดงความคิดเห็น การร่วมกัน
แก้ไขปัญหาฯ
ตรวจสอบเอกสาร
-ผลงานรายวิชาIS 1 วิชาการศึกษาค้นคว้าและ
สร้างองค์ความรู้ รายวิชา IS2 วิชาการสื่อสาร
และนาเสนอ และรายวิชา IS3
-ผลการประเมินการอ่าน/การเขียน/การสื่อสาร/
การคานวณ
-ผลงาน/ชิ้นงาน/โครงงาน

ผู้รับผิดชอบ
- ครูผู้สอนรายวิชา IS
- ครูผู้สอนทุกคน ทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
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1.1.3 มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม
คำอธิบำย ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตัวเองและการทางานเป็นทีมเชื่อมโยง
องค์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆอาจเป็นแนวความคิดโครงการโครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต
ประเด็นกำรตรวจสอบ
1. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรม ในระดับดีขึ้นไปตามเกณฑ์การประเมิน
ของสถานศึกษา
2. ผู้เรียนมีผลงาน ชิ้นงาน โครงงาน หรือผลผลิต ตามที่ปรากฏในประมวลรายวิชาในทุกระดับชั้น
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ชิ้นงาน
ระดับ
5

4

3

2

1

คุณภำพ

คำอธิบำย
- ผู้เรียนร้อยละ 90 ขึ้นไป มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรม ในระดับ
ดีขึ้นไป ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา
ยอดเยี่ยม
- ผู้เรียนร้อยละ 90 ขึ้นไป มีผลงาน ชิ้นงาน โครงงาน หรือผลผลิต ตามที่ปรากฏใน
ประมวลรายวิชาในทุกระดับชั้น อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ชิ้นงาน
- ผู้เรียนร้อยละ 80-89 ขึ้นไป มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมใน
ระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา
ดีเลิศ
- ผู้เรียนร้อยละ 80-89 ขึ้นไป มีผลงาน ชิ้นงาน โครงงาน หรือผลผลิตตามที่ปรากฏใน
ประมวลรายวิชาในทุกระดับชั้น อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ชิ้นงาน
- ผู้เรียนร้อยละ 70-79 ขึ้นไปมีความรู้และทักษะพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรม ใน
ระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา
ดี
- ผู้เรียนร้อยละ 70-79 ขึ้นไป มีผลงาน ชิ้นงาน โครงงาน หรือผลผลิต ตามที่ปรากฏใน
ประมวลรายวิชาในทุกระดับชั้น อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ชิ้นงาน
- ผู้เรียนร้อยละ 60-69 ขึ้นไป มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรม ใน
ระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา
ปานกลาง
-ผู้เรียนร้อยละ 60-69 ขึ้นไป มีผลงานชิ้นงาน โครงงาน หรือผลผลิต ตามทีป่ รากฏใน
ประมวลรายวิชาในทุกระดับชั้น อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ชิ้นงาน
- ผู้เรียนน้อยกว่าร้อยละ 59 มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรม ใน
กาลัง
ระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา
พัฒนา - ผู้เรียนน้อยกว่าร้อยละ 59 มีผลงาน ชิ้นงาน โครงงาน หรือผลผลิต ตามที่ปรากฏใน
ประมวลรายวิชาในทุกระดับชั้น อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ชิ้นงาน
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วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูล
วิธีกำร
สังเกตพฤติกรรม
ตรวจสอบเอกสาร

แหล่งข้อมูล
ผู้รับผิดชอบ
ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรม
-ครูผู้สอนทุกคน
-ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
- นักเรียนนาเสนองานโดยใช้โปรแกรมประยุกต์
ทางคอมพิวเตอร์
- บันทึกการอ่าน
- การประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
- เอกสารการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับชั้น
- ชิ้นงาน ผลงานนักเรียน
- กิจกรรมการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์
- กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์
- กิจกรรมโครงงานอาชีพ
- กิจกรรมแปรรูปอาหาร
- ผลงาน ชิ้นงาน โครงงาน หรือผลผลิต ตามที่ปรากฏใน
ประมวลรายวิชาในทุกระดับชั้น

1.1.4 ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
คำอธิบำย ผู้เรียนมีความสามารถในใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เพื่อการพัฒนาตนเอง
และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทางานอย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม
ประเด็นกำรตรวจสอบ
1. ผู้เรียนผ่านการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้วยการใช้
อีเมล์การลงทะเบียนเรียน การตรวจสอบผลการเรียน การตรวจสอบตารางเรียน ในระดับดีขึ้นไป
2. ผู้เรียนผ่านการประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียนด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ในระดับดีขึ้นไป
3. ผู้เรียน สามารถสร้างชิ้นงานที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความเหมาะสมตาม
ระดับชั้น ได้อย่างน้อย 1 ชิ้นงาน
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ระดับ

คุณภำพ

5

ยอดเยี่ยม

4

ดีเลิศ

3

ดี

2

ปานกลาง

คำอธิบำย
- ผู้เรียนร้อยละ 90 ขึ้นไป มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ด้วยการใช้อีเมล์การลงทะเบียนเรียน การตรวจสอบผลการเรียน การตรวจสอบตาราง
เรียนในระดับดีขึ้นไป
- ผู้เรียนร้อยละ 90 ขึ้นไป ผ่านการประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียนด้านความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีในระดับดีขึ้นไป
- ผู้เรียนร้อยละ 90 ขึ้นไป ทีส่ ามารถสร้างชิ้นงานที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่
มีความเหมาะสมตามระดับชั้น ได้อย่างน้อย 1 ชิ้นงาน
- ผู้เรียนร้อยละ 80-89 ขึ้นไป มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารด้วยการใช้อีเมล์การลงทะเบียนเรียน การตรวจสอบผลการเรียน การตรวจสอบ
ตารางเรียนในระดับดีขึ้นไป
- ผู้เรียนร้อยละ 80-89 ขึ้นไป ผ่านการประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียนด้าน
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในระดับดีขึ้นไป
- ผู้เรียนร้อยละ 80-89 ขึ้นไป ทีส่ ามารถสร้างชิ้นงานที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีความเหมาะสมตามระดับชั้น ได้อย่างน้อย 1 ชิ้นงาน
- ผู้เรียนร้อยละ 70-79 ขึ้นไปมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารด้วยการใช้อีเมล์การลงทะเบียนเรียน การตรวจสอบผลการเรียน การตรวจสอบ
ตารางเรียนในระดับดีขึ้นไป
- ผู้เรียนร้อยละ 70-79 ขึ้นไป ผ่านการประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียนด้าน
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในระดับดีขึ้นไป
- ผู้เรียนร้อยละ 70-79 ขึ้นไป ทีส่ ามารถสร้างชิ้นงานที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่มีความเหมาะสมตามระดับชั้น ได้อย่างน้อย 1 ชิ้นงาน
- ผู้เรียนร้อยละ 60-69ขึ้นไป มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารด้วยการใช้อีเมล์การลงทะเบียนเรียน การตรวจสอบผลการเรียน การตรวจสอบ
ตารางเรียนในระดับดีขึ้นไป
- ผู้เรียนร้อยละ 60-69 ขึ้นไป ผ่านการประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียนด้าน
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในระดับดีขึ้นไป
- ผู้เรียนร้อยละ 60-69 ขึ้นไป ทีส่ ามารถสร้างชิ้นงานที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีความเหมาะสมตามระดับชั้น ได้อย่างน้อย 1 ชิ้นงาน

18
ระดับ

คำอธิบำย
- ผู้เรียนน้อยกว่าร้อยละ 59 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารด้วยการใช้อีเมล์การลงทะเบียนเรียน การตรวจสอบผลการเรียน การตรวจสอบ
ตารางเรียนในระดับดีขึ้นไป
1
กาลังพัฒนา - ผู้เรียนร้อยละ 59 ผ่านการประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียนด้านความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีในระดับดีขึ้นไป
- ผู้เรียนร้อยละ 59 สามารถสร้างชิ้นงานที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
ความเหมาะสมตามระดับชั้น ได้อย่างน้อย 1 ชิ้นงาน
วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูล
วิธีกำร
สังเกต
พฤติกรรม

คุณภำพ

แหล่งข้อมูล
- ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ด้วยการใช้อีเมล์ การตรวจสอบผลการเรียน
ออนไลน์ ของนักเรียน
- การประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน ด้าน
ความสามารถในการ ใช้เทคโนโลยี
ต ร ว จ ส อ บ - บันทึกเรียนผ่านระบบ Class start , ZOOM
เอกสาร
- สรุปรายงานการประเมินความสามารถในการอ่านคิด
วิเคราะห์และเขียน
- เอกสารการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับชั้น
- ชิ้นงาน/ผลงานผู้เรียน และผู้เรียนส่งงานทางอีเมล์ ไล้
เฟสบุ๊ค คิวอาร์คโค้ด เป็นต้น

ผู้รับผิดชอบ
-ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
-งานสื่อและเทคโนโลยี

ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ
คำอธิบำย ผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิม
ในด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการต่าง ๆ รวมทั้งมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติหรือผลการ
ทดสอบอื่นๆ
ประเด็นกำรตรวจสอบ
1. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตั้งแต่
ระดับ 3 ขึ้นไป (ผลการเรียนตั้งแต่เกรด 3 ขึ้นไป)
2. ผู้เรียนระดับชั้น ม.3 ได้คะแนนค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) แต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอบ สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียนในปีการศึกษา 2564
3. ผู้เรียนระดับชั้น ม.6ได้คะแนนค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) แต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอบ สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียนในปีการศึกษา 2564
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ระดับ

คุณภำพ
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ดีเลิศ

3

ดี
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ปานกลาง

คำอธิบำย
- ผู้เรียนร้อยละ 90 ขึ้นไป มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ในแต่
ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตั้งแต่ ระดับ 3 ขึ้นไป (ผลการเรียนตั้งแต่เกรด 3 ขึ้นไป)
- ผู้เรียนร้อยละ 90 ขึ้นไป ระดับชั้น ม.3 ได้คะแนนค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (O-NET) แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอบ สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับ
โรงเรียนในปีการศึกษา 2564
- ผู้เรียนร้อยละ 90 ขึ้นไป ระดับชั้น ม.6 ได้คะแนนค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (O-NET) แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอบ สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับ
โรงเรียนในปีการศึกษา 2564
- ผู้เรียนร้อยละ 80-89 ขึ้นไป มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาใน
แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป (ผลการเรียนตั้งแต่เกรด 3 ขึ้นไป)
- ผู้เรียนร้อยละ 80-89 ขึ้นไป ระดับชั้น ม.3 ได้คะแนนค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (O-NET) แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอบ สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับ
โรงเรียนในปีการศึกษา 2564
- ผู้เรียนร้อยละ 80-89ขึ้นไป ระดับชั้น ม.6ระการเรียนรู้ที่สอบ สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับ
โรงเรียนในปีการศึกษา 2564
- ผู้เรียนร้อยละ 70-79 ขึ้นไป มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาใน
แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป (ผลการเรียนตั้งแต่เกรด 3 ขึ้นไป)
- ผู้เรียนร้อยละ 70-79 ขึ้นไป ระดับชั้น ม.3 ได้คะแนนค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (O-NET) แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอบ สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับ
โรงเรียนในปีการศึกษา 2564
- ผู้เรียนร้อยละ 70-79 ขึ้นไป ระดับชั้น ม.6 ได้คะแนนค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (O-NET) แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอบ สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับ
โรงเรียนในปีการศึกษา 2564
- ผู้เรียนร้อยละ 60-69 ขึ้นไปมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาใน
แต่ละ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป (ผลการเรียนตั้งแต่เกรด 3 ขึ้นไป)
- ผู้เรียนร้อยละ 60-69 ขึ้นไป ระดับชั้น ม.3 ได้คะแนนค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (O-NET) แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอบ สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับ
โรงเรียนในปีการศึกษา 2564
- ผู้เรียนร้อยละ 60-69 ขึ้นไป ระดับชั้น ม.6 ได้คะแนนค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (O-NET) แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอบ สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับ
โรงเรียนในปีการศึกษา 2564
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1

คุณภำพ

คำอธิบำย
- ผู้เรียนน้อยกว่าร้อยละ 50 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป (ผลการเรียนตั้งแต่
เกรด 3 ขึ้นไป)
- ผู้เรียนน้อยกว่าร้อยละ 50 ระดับชั้น ม.3 ได้คะแนนค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทาง
กาลังพัฒนา การศึกษาแห่งชาติ (O-NET) แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอบ สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับ
โรงเรียนในปีการศึกษา 2564
- ผู้เรียนน้อยกว่าร้อยละ 50 ระดับชั้น ม.3 ได้คะแนนค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (O-NET) แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอบ สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับ
โรงเรียนในปีการศึกษา 2564

วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูล
วิธีกำร
สังเกตพฤติกรรม

แหล่งข้อมูล
- สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาของนักเรียน
สอบถามบุ ค ลากรที่ - การสรุปรายงานการประเมินความสามารถใน
เกี่ยวข้อง
การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน
- เอกสารการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุก
ระดับชั้น
- ผลการสอบระดับชาติขนั้ พื้นฐาน (O-NET)ระดับ
โรงเรียน
ตรวจสอบเอกสาร
- แบบสรุปผลการอ่าน การเขียน
- แบบสรุปรายงานการประเมินความสามารถใน
การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน
- เอกสารการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุก
ระดับชั้น
- ชิ้นงาน ผลงานนักเรียน
- รายงานโครงการส่งเสริมสนับสนุน

ผู้รับผิดชอบ
ครูทุกคน
ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
งานทะเบียนวัดผล

ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
งานทะเบียนวัดผล
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1.1.6 มีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำนและเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ
คำอธิบำย ผู้เรียนมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการจัดการเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่
สูงขึ้น การทางานหรืองานอาชีพ
ประเด็นกำรตรวจสอบ
1. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ที่ตนเองสนใจอย่างน้อย 1 อาชีพ
2. ผู้เรียนในชั้น ม.3 และ ม.6 มีความพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไป
3. ผู้เรียนในชั้น ม.3 และ ม.6 มีความพร้อมในการทางานและประกอบอาชีพในระดับดีขึ้นไป
ระดับ

คุณภำพ

5

ยอดเยี่ยม

4

ดีเลิศ

3

ดี

2

ปานกลาง

คำอธิบำย
- ผู้เรียนร้อยละ 90 ขึ้นไป มีความรู้และทักษะพื้นฐานเจตคติที่ดีต่องานอาชีพที่
ตนเองสนใจอย่างน้อย 1 อาชีพ
- ผู้เรียนร้อยละ 90 ขึ้นไป ในชั้น ม.3 และ ม.6 มีความพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับ
ที่สูงขึ้นไป
- ผู้เรียนร้อยละ 90 ขึ้นไป ในชั้น ม.3 และ ม.6 มีความพร้อมในการทางานและ
ประกอบอาชีพในระดับดีขึ้นไป
- ผู้เรียนร้อยละ 80-89 ขึ้นไป มีความรู้และทักษะพื้นฐานเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ที่
ตนเองสนใจอย่างน้อย 1 อาชีพ
- ผู้เรียนร้อยละ 80-89 ขึ้นไป ในชั้น ม.3 และ ม.6 มีความพร้อมที่จะศึกษาต่อใน
ระดับ ที่สูงขึ้นไป
- ผู้เรียนร้อยละ 80-89 ขึ้นไป ในชั้น ม.3 และ ม.6 มีความพร้อมในการทางานและ
ประกอบอาชีพในระดับดีขึ้นไป
- ผู้เรียนร้อยละ 70-79 ขึ้นไป มีความรู้และทักษะพื้นฐานเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ที่
ตนเองสนใจอย่างน้อย 1 อาชีพ
- ผู้เรียนร้อยละ 70-79 ขึ้นไป ในชั้น ม.3 และ ม.6 มีความพร้อมที่จะศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้นไป
- ผู้เรียนร้อยละ 70-79 ขึ้นไป ในชั้น ม.3 และ ม.6 มีความพร้อมในการทางานและ
ประกอบอาชีพในระดับดีขึ้นไป
- ผู้เรียนร้อยละ 60-69 ขึ้นไป มีความรู้และทักษะพื้นฐานเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ที่
ตนเองสนใจอย่างน้อย 1 อาชีพ
- ผู้เรียนร้อยละ 60-69 ขึ้นไป ในชั้น ม.3 และ ม.6 มีความพร้อมที่จะศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้นไป
- ผู้เรียนร้อยละ 60-69 ขึ้นไป ในชั้น ม.3 และ ม.6 มีความพร้อมในการทางานและ
ประกอบอาชีพในระดับดีขึ้นไป
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ระดับ

1

คุณภำพ

คำอธิบำย
1. ผู้เรียนน้อยกว่าร้อยละ 59 มีความรู้และทักษะพื้นฐานเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ที่
ตนเองสนใจอย่างน้อย 1 อาชีพ
2. ผู้เรียนน้อยกว่าร้อยละ 59 ในชั้น ม.3 และ ม.6 มีความพร้อมที่จะศึกษาต่อใน
กาลังพัฒนา
ระดับที่สูงขึ้นไป
3. ผู้เรียนน้อยกว่าร้อยละ 59 ในชั้น ม.3 และ ม.6 มีความพร้อมในการทางานและ
ประกอบอาชีพในระดับดีขึ้นไป

วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูล
วิธีกำร
แหล่งข้อมูล
สังเกตพฤติกรรม
-ผู้เรียนมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการจัดการ
เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น
การทางานหรืองานอาชีพ
-การศึกษาต่อของนักเรียน
ตรวจสอบเอกสาร
- เอกสารการวัดและประเมินผลผู้เรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงาน
- ชิ้นงาน ผลงานนักเรียน
- แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน
รายวิชาสาระเพิ่มเติมการงานอาชีพ
- โครงการพัฒนาการเรียนการสอนของกลุ่มสาระ
การงานอาชีพ
- รายงานโครงงานอาชีพ
- เอกสารงานแปรรูปอาหาร

ผู้รับผิดชอบ
ครูทุกคน
ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพ
งานแนะแนว
ครูทุกคน
ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพ
งานแนะแนว

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1.2.1 มีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำกำหนด
คำอธิบำย
ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมเคารพในกฎกติกามีค่านิยมและจิตสานึกตามที่
สถานศึกษากาหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
ประเด็นกำรตรวจสอบ
1. ผู้เรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป
2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีและเป็นแบบอย่างได้ ในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์การ
ประเมินของสถานศึกษา
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ระดับ
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3
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1

คุณภำพ

คำอธิบำย
- ผู้เรียนร้อยละ 90 ขึ้นไป ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป
ยอดเยี่ยม
- ผู้เรียนร้อยละ90 ขึ้นไปมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีและเป็นแบบอย่างได้ ในระดับ
ดีขึ้นไป ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา
- ผู้เรียนร้อยละ 80-89 ขึ้นไป ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป
ดีเลิศ
- ผู้เรียนร้อยละ 80-89 ขึ้นไปมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีและเป็นแบบอย่างได้ ใน
ระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา
- ผู้เรียนร้อยละ 70-79 ขึ้นไป ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป
ดี
- ผู้เรียนร้อยละ 70-79 ขึ้นไปมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีและเป็นแบบอย่างได้
ในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา
- ผู้เรียนร้อยละ 60-69 ขึ้นไป ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป
ปานกลาง
- ผู้เรียนร้อยละ 60-69 ขึ้นไปมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีและเป็นแบบอย่างได้ ใน
ระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา
- ผู้เรียนน้อยกว่าร้อยละ 59 ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป
กาลังพัฒนา
- ผู้เรียนน้อยกว่าร้อยละ 59 มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีและเป็นแบบอย่างได้ ใน
ระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา

1.2.2 มีควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย
คำอธิบำย
ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย
ประเด็นกำรตรวจสอบ
1. ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา ประเพณีของท้องถิ่นและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อปีการศึกษา
2. ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขในระดับดีมากขึ้นไป
3. ผู้เรียนแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองในวันศุกร์
4. ผู้เรียนทากิจกรรมน้องไหว้พี่ พี่รับไหว้น้อง
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ระดับ คุณภำพ
คำอธิบำย
5 ยอดเยี่ยม - ผู้เรียนร้อยละ 90 ขึ้นไป เข้าร่วมกิจกรรม วันสาคัญทางศาสนา ประเพณีของท้องถิ่นและ
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อปีการศึกษา
- ผู้เรียนร้อยละ90 ขึ้นไป มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่น
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขในระดับดีขึ้นไป
- ผู้เรียนร้อยละ90 ขึ้นไปแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองในวันศุกร์และทากิจกรรมน้องไหว้พี่ พี่รับไหว้น้อง
4
ดีเลิศ - ผู้เรียนร้อยละ 80-89 ขึ้นไป เข้าร่วมกิจกรรม วันสาคัญทางศาสนา ประเพณีของท้องถิ่น
และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อปีการศึกษา
- ผู้เรียนร้อยละ 80-89 ขึ้นไป มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของ
ชาติและยึดมั่นการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขในระดับดี
ขึ้นไป
- ผู้เรียนร้อยละ 80-89 ขึ้นไป แต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองในวันศุกร์และทากิจกรรมน้องไหว้พี่
พีร่ ับไหว้น้อง
3
ดี
- ผู้เรียนร้อยละ 70-79 ขึ้นไป เข้าร่วมกิจกรรม วันสาคัญทางศาสนา ประเพณีของท้องถิ่น
และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อปีการศึกษา
- ผู้เรียนร้อยละ 70-79 ขึ้นไป มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของ
ชาติและยึดมั่นการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ในระดับดีขึ้นไป
- ผู้เรียนร้อยละ 70-79 ขึ้นไป แต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองในวันศุกร์และทากิจกรรมน้องไหว้พี่ พี่
รับไหว้น้อง
2 ปานกลาง - ผู้เรียนร้อยละ 60-69 ขึ้นไป เข้าร่วมกิจกรรม วันสาคัญทางศาสนา ประเพณีของท้องถิ่น
และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อปีการศึกษา
- ผู้เรียนร้อยละ 60-69 ขึ้นไป มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติและยึด
มั่นการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ในระดับดีขึ้นไป
- ผู้เรียนร้อยละ 60-69 ขึ้นไป แต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองในวันศุกร์และทากิจกรรมน้องไหว้พี่
พีร่ ับไหว้น้อง
- ผู้เรียนน้อยกว่าร้อยละ 50 เข้าร่วมกิจกรรม วันสาคัญทางศาสนา ประเพณีของท้องถิ่น
และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อปีการศึกษา
- ผู้เรียนน้อยกว่าร้อยละ 50 มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของ
กาลัง
1
ชาติและยึดมั่นการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
พัฒนา
ในระดับดีขึ้นไป
- ผู้เรียนน้อยกว่าร้อยละ 50 แต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองในวันศุกร์และทากิจกรรมน้องไหว้พี่ พี่รับไหว้
น้อง
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วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูล
วิธีกำร
สังเกตพฤติกรรม
สอบถามบุคลากร
ที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบเอกสาร

แหล่งข้อมูล
-ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความ
เป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย
- กิจกรรมสังคมและสาธารณประโยชน์
- รายงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม
- โครงการพัฒนาการเรียนการสอนของแต่ละกลุ่มสาระ
- รายงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
-รายงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
- กิจกรรมวิถีถิ่น วิถีไทย
- โครงงานคุณธรรมของแต่ละห้องเรียน

ผู้รับผิดชอบ
-ครูผู้สอนทุกคน
-ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
-งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
-ครูผู้สอนทุกคน
-ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
-งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

1.2.3 ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย
คำอธิบำย
ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านเพศวัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา
วัฒนธรรม ประเพณี
ประเด็นกำรตรวจสอบ
1. ผู้เรียนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข บนความแตกต่างทางวัฒนธรรมและ ยอมรับความคิดเห็นที่
แตกต่าง ในระดับดีขึ้นไป
2. ผู้เรียน มีส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน เช่น กีฬาภายในสถานศึกษา กิจกรรมเปิดบ้าน
วิชาการ กิจกรรมวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมจิตสาธารณะอย่างน้อย 2 กิจกรรมขึ้นไป
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คำอธิบำย
- ผู้เรียนร้อยละ 90 ขึ้นไป สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข บนความแตกต่างทาง
วัฒนธรรมและ ยอมรับความคิดเห็นที่ แตกต่างในระดับดีขึ้นไป
ยอดเยี่ยม - ผู้เรียนร้อยละ 90 ขึ้นไป มีส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน เช่น กีฬาภายใน
สถานศึกษา กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ กิจกรรมวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
กิจกรรมทัศนศึกษากิจกรรมจิตสาธารณะ อย่างน้อย 2 กิจกรรมขึ้นไป
- ผู้เรียนร้อยละ 80-89 ขึ้นไป สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข บนความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรมและ ยอมรับความคิดเห็นที่ แตกต่างในระดับดีขึ้นไป
ดีเลิศ
- ผู้เรียนร้อยละ 80-89 ขึ้นไป มีส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน เช่น กีฬาภายใน
สถานศึกษา กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ กิจกรรมวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมจิตสาธารณะ อย่างน้อย 2 กิจกรรมขึ้นไป
- ผู้เรียนร้อยละ 70-79 ขึ้นไป สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข บนความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรมและ ยอมรับความคิดเห็นที่ แตกต่างในระดับดีขึ้นไป
ดี
- ผู้เรียนร้อยละ 70-79 ขึ้นไป มีส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน เช่น กีฬาภายใน
สถานศึกษา กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ กิจกรรมวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
กิจกรรมทัศนศึกษากิจกรรมจิตสาธารณะ อย่างน้อย 2 กิจกรรมขึ้นไป
ปานกลาง - ผู้เรียนร้อยละ 60-69 ขึ้นไป สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข บนความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรมและ ยอมรับความคิดเห็นที่ แตกต่างในระดับดีขึ้นไป
- ผู้เรียนร้อยละ 60-69 ขึ้นไป มีส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน เช่น กีฬาภายใน
สถานศึกษา กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ กิจกรรมวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมจิตสาธารณะ อย่างน้อย 2 กิจกรรมขึ้นไป
- ผู้เรียนน้อยกว่าร้อยละ 50 สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข บนความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรมและ ยอมรับความคิดเห็นที่ แตกต่างในระดับดีขึ้นไป
กาลังพัฒนา - ผู้เรียนน้อยกว่าร้อยละ 50 มีส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน เช่น กีฬาภายใน
สถานศึกษา กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ กิจกรรมวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมจิตสาธารณะ อย่างน้อย 2 กิจกรรมขึ้นไป
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วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูล
วิธีกำร
สังเกตพฤติกรรม
การสอบถามบุ คลากร
ที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบเอกสาร

แหล่งข้อมูล
-การยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลในด้านเพศวัย เชื้อชาติ ศาสนา
ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี
- แบบประเมินกิจกรรมจิตสาธารณะประโยชน์
- แบบประเมินกิจกรรมของงานสิ่งแวดล้อมศึกษา
- เอกสารกิจกรรมมหิงสาสายสืบ
- โครงการสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน
- กิจกรรม 5ส
- กิจกรรมนักเรียน
- กิจกรรมกีฬาสี
- กิจกรรมวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
- กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ
- กิจกรรมนันทนาการทุกวันอังคาร
- กิจกรรมปลูกต้นไม้ กิจกรรมจิตสาธารณะ
- กิจกรรมทัศนศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
ครูผู้สอนทุกคน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ครูผู้สอนคน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
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1.2.4 มีสุขภำวะทำงร่ำงกำย และจิตสังคม
คำอธิบำย
ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์และสังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละ
ช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น
ประเด็นกำรตรวจสอบ
1.ผู้เรียน มีน้าหนักเทียบกับส่วนสูง อยู่ในเกณฑ์ที่เป็นไปตามเกณฑ์การเจริญเติบโตตามช่วงวัยตาม
เกณฑ์ของสานักโภชนาการ กรมอนามัย
2.ผู้เรียน มีสมรรถนะทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมพลศึกษาหรือกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพทุกข้อ ในระดับผ่าน
3. ผู้เรียน มีสุขภาพจิต อารมณ์ สังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมกับกิจกรรมกีฬา โดยสามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น
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คำอธิบำย
- ผู้เรียนร้อยละ 90 ขึ้นไป มีน้าหนักเทียบกับส่วนสูง อยู่ในเกณฑ์ที่เป็นไปตามเกณฑ์
การเจริญเติบโตตามช่วงวัยตามเกณฑ์ของสานักโภชนาการ กรมอนามัย
- ผู้เรียนร้อยละ 90 ขึ้นไป มีสมรรถนะทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมพลศึกษาหรือ
ยอดเยี่ยม
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพทุกข้อ ในระดับผ่าน
- ผู้เรียนร้อยละ 90 ขึ้นไป มีสุขภาพจิต อารมณ์ สังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสม
กับกิจกรรมกีฬาโดยสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น
- ผู้เรียนร้อยละ 80-89 ขึ้นไป มีน้าหนักเทียบกับส่วนสูง อยู่ในเกณฑ์ที่เป็นไปตามเกณฑ์
การเจริญเติบโตตามช่วงวัยตามเกณฑ์ของสานักโภชนาการ กรมอนามัย
- ผู้เรียนร้อยละ 80-89 ขึ้นไป มีสมรรถนะทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมพลศึกษา
ดีเลิศ
หรือกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ทุกข้อ ในระดับผ่าน
- ผู้เรียนร้อยละ 80-89 ขึ้นไป มีสุขภาพจิต อารมณ์ สังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสม
กับกิจกรรมกีฬาโดยสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น
- ผู้เรียนร้อยละ 70-79 ขึ้นไป มีน้าหนักเทียบกับส่วนสูง อยู่ในเกณฑ์ที่เป็นไปตามเกณฑ์
การเจริญเติบโตตามช่วงวัยตามเกณฑ์ของสานักโภชนาการ กรมอนามัย
- ผู้เรียนร้อยละ70-79 ขึ้นไป มีสมรรถนะทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมพลศึกษา
ดี
หรือกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพทุกข้อ ในระดับผ่าน
- ผู้เรียนร้อยละ 80-89 ขึ้นไปมีสุขภาพจิต อารมณ์ สังคมและแสดงออกอย่างเหมาะสม
กับกิจกรรมกีฬาโดยสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น
- ผู้เรียนร้อยละ 60-69 ขึ้นไป มีน้าหนักเทียบกับส่วนสูง อยู่ในเกณฑ์ที่เป็นไปตามเกณฑ์
การเจริญเติบโตตามช่วงวัยตามเกณฑ์ของสานักโภชนาการ กรมอนามัย
- ผู้เรียนร้อยละ 60-69 ขึ้นไป มีสมรรถนะทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมพลศึกษา
ปานกลาง
หรือกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพทุกข้อ ในระดับผ่าน
- ผู้เรียนร้อยละ 60-69 ขึ้นไปมีสุขภาพจิต อารมณ์ สังคมและแสดงออกอย่างเหมาะสม
กับกิจกรรมกีฬาโดยสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น
- ผู้เรียนน้อยกว่าร้อยละ 50 มีน้าหนักเทียบกับส่วนสูง อยู่ในเกณฑ์ที่เป็นไปตามเกณฑ์
การเจริญเติบโตตามช่วงวัยตามเกณฑ์ของสานักโภชนาการ กรมอนามัย
กาลัง - ผู้เรียนน้อยกว่าร้อยละ 50 มีสมรรถนะทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมพลศึกษา
พัฒนา
หรือกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพทุกข้อ ในระดับผ่าน
- ผู้เรียนน้อยกว่าร้อยละ 50 มีสุขภาพจิต อารมณ์ สังคมและแสดงออกอย่างเหมาะสม
กับกิจกรรมกีฬาโดยสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น
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วิธีกำร
แหล่งข้อมูล
ผู้รับผิดชอบ
สังเกตพฤติกรรม
-การรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์และ -ครูกลุ่มสาระการเรียนสุขศึกษาและ
สอบถามจากบุ ค คลที่ สังคม
พลศึกษา
เกี่ยวข้อง
-งานอนามัยโรงเรียน
-ครูทุกคน
ตรวจสอบเอกสาร
- แบบบันทึกพฤติกรรมทางสังคม
- รายงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
- รายงานดัชนีมวลกาย น้าหนัก ส่วนสูง สายตา
- รายงานกิจกรรมการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน
- กิจกรรมของงานสิ่งแวดล้อมศึกษา
- กิจกรรมนันทนาการคาบที่ 8 ทุกวันอังคาร
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร
คำอธิบำย
เป็นการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษามีการกาหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธ์กิจอย่าง
ชัดเจน สามารถดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุกกลุ่มเป้าหมาย
จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ดาเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และ
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
2.1 มีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธ์กิจที่สถำนศึกษำกำหนดชัดเจน
คำอธิบำย
สถานศึกษากาหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธ์กิจไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและของ
ต้นสังกัด รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
ประเด็นกำรตรวจสอบ
สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธ์กิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึ ก ษา ความต้ อ งการของชุ ม ชน นโยบายรั ฐ บาล แผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ และของต้ น สั ง กั ด ทั น ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงของสังคม
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คำอธิบำย
สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธ์กิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจนสอดคล้อง
ยอดเยี่ยม กับบริบทของ สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน นโยบายรัฐบาล และของต้น
สังกัด แผนการศึกษาแห่งชาติ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมเป็นส่วนใหญ่
สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธ์กิจที่สถานศึกษากาหนด สอดคล้องกับ
ดีเลิศ
บริบทของ สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษา
แห่งชาติ และของต้นสังกัด และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธ์กิจที่สถานศึกษากาหนด สอดคล้องกับ
ดี
บริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษา
แห่งชาติ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมเป็นบางเรื่อง
สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธ์กิจที่สถานศึกษากาหนด สอดคล้องกับ
ปานกลาง บริบทของ สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษา
แห่งชาติ และไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธ์กิจที่สถานศึกษากาหนดไม่ชัดเจนและไม่
กาลังพัฒนา ค่อยสอดคล้องกับบริบทของ สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน นโยบายรัฐบาล
แผนการศึกษาแห่งชาติ และไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม

วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูล
วิธีกำร
สังเกตพฤติกรรม
สอบถามบุคลากรที่
เกี่ยวของ

ตรวจสอบเอกสาร

แหล่งข้อมูล
กาหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธ์กิจไว้อย่างชัดเจน
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน
ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบาย
ของรัฐบาลและของต้นสังกัด รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม
- แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
- แผนปฏิบัติการประจาปี
- การกาหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธ์กิจของสถานศึกษา
- ภาพการประชุมสร้างความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้บริหาร
ครู ผู้เกี่ยวข้องในการกาหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธ์กิจ
ของสถานศึกษา
-การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามแผน

ผู้รับผิดชอบ
-ฝ่ายบริหารทุกคน
-ครูทุกคน

-ฝ่ายบริหารทุกคน
-ฝ่ายแผนงาน
-ครูทุกคน
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2.2 มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ
คำอธิบำย
สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ทั้งในส่วนการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การนาแผนไปปฏิบัติ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษามีการติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตรากาลังทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การนาข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วมการวางแผน ปรับปรุงและพัฒนาและร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา
ประเด็นกำรตรวจสอบ
1. มีกระบวนการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โดยใช้ระบบ พัฒนาศักยภาพสถานศึกษาด้วย
กระบวนการ T-SPA 3SR PLUS PRO.7Q MODEL
2. มีการสร้างภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และมี
การนิเทศภายใน
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คำอธิบำย
- มีการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ใช้กระบวนการบริหาร
สถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โดยใช้ระบบ พัฒนาศักยภาพสถานศึกษาด้วย
กระบวนการ T-SPA 3SR PLUS PRO.7Q MODEL และมีการติดตามตรวจสอบ
ยอดเยี่ยม
ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
- มีการสร้างภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน มีระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน และมีการนิเทศภายในที่ทาอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
- มีการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ใช้กระบวนการบริหาร
สถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โดยใช้ระบบ พัฒนาศักยภาพสถานศึกษาด้วย
กระบวนการ T-SPA 3SR PLUS PRO.7Q MODEL และมีการติดตามตรวจสอบ
ดีเลิศ
ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
- มีการสร้างภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน มีระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน และมีการนิเทศภายในที่ทาอย่างต่อเนื่อง
- มีการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ใช้กระบวนการบริหาร
สถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โดยใช้ระบบ พัฒนาศักยภาพสถานศึกษาด้วย
กระบวนการ T-SPA 3SR PLUS PRO.7Q MODELและมีการติดตามตรวจสอบ
ดี
ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
- มีการสร้างภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน มีระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน และมีการนิเทศภายใน
- มีการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ใช้กระบวนการบริหาร
สถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โดยใช้ระบบพัฒนาศักยภาพสถานศึกษาด้วย
กระบวนการ T-SPA 3SR PLUS PRO.7Q MODEL และมีการติดตามตรวจสอบ
ปานกลาง
ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานเป็นบางครั้ง
- มีการสร้างภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน มีระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน และมีการนิเทศภายในทาเป็นบางครั้ง
- มีการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ใช้กระบวนการบริหาร
สถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โดยใช้ระบบพัฒนาศักยภาพสถานศึกษาด้วย
กาลังพัฒนา กระบวนการT-SPA 3SR PLUS PRO.7Q MODELมีการติดตามตรวจสอบประเมินผล
- มีการสร้างภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน มีระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน และมีการนิเทศภายในที่ทาไม่ต่อเนื่อง
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วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูล
วิธีกำร
แหล่งข้อมูล
สังเกตพฤติกรรม
การบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่าง
เป็นระบบ ทั้งในส่วนการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา การนาแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษามีการติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
มีการบริหารอัตรากาลังทรัพยากรทางการศึกษา
และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการ
นิเทศภายใน การนาข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา
บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการ
วางแผน ปรับปรุงและพัฒนาและร่วมรับผิดชอบ
ต่อผลการจัดการศึกษา
ตรวจสอบเอกสาร
- สารสนเทศของโรงเรียน จดหมายข่าวโรงเรียน
เว็บไซต์โรงเรียน
- การประชาสัมพันธ์
- รายงานโครงการพัฒนาสารสนเทศโรงเรียนฯ
- แฟ้มงานประกันคุณภาพ

ผู้รับผิดชอบ
-ฝ่ายบริหาร
-งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
-คณะกรรมการนิเทศภายใน/ครูผู้
นิเทศ
-คณะกรรมการภาคีเครือข่าย

-งานสารสนเทศ
–งานประชาสัมพันธ์
-งานประกันคุณภาพ

2.3 ดำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและทุก
กลุ่มเป้ำหมำย
คำอธิบำย สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย หมายรวมถึง การจัดการ
เรียนการสอนของกลุ่มที่เรียนแบบควบรวมหรือกลุ่มที่เรียนร่วมด้วย
ประเด็นกำรตรวจสอบ
1. การรายงานการใช้และการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียน ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและทันต่อทิศทางการศึกษาในอนาคต
2. มีการเปิดกิจกรรมชุมนุมที่มากกว่า 10 ชุมนุมต่อปีการศึกษา โดยครอบคลุมทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน
4. สถานศึกษาเปิดแผนการเรียนและรายวิชาสาระเพิ่มให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความถนัดและ
ความสนใจของผู้เรียน
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คำอธิบำย
- โรงเรียนมีการรายงานการใช้และการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียน ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและทันต่อทิศทางการศึกษาในอนาคต
- โรงเรียนมีการเปิดกิจกรรมชุมนุมที่มากกว่า 10 ชุมนุมต่อปีการศึกษา โดยครอบคลุม
ยอดเยี่ยม
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน
- โรงเรียนเปิดแผนการเรียนและรายวิชาสาระเพิ่มให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความ
ถนัดและความสนใจของผู้เรียน
- โรงเรียนไม่มีการรายงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษา และมีการปรับปรุง หลักสูตร
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและความ
ทันต่อทิศทางการศึกษาในอนาคต
ดีเลิศ
- โรงเรียนเปิดกิจกรรมชุมนุมที่มากกว่า 10 ชุมนุมต่อปีการศึกษา โดยครอบคลุมทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน
- โรงเรียนเปิดแผนการเรียนและรายวิชาสาระเพิ่มให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความ
ถนัดและความสนใจของผู้เรียน
- โรงเรียนไม่มีการรายงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษา และไม่มีการปรับปรุง หลักสูตร
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและความ
ทันต่อทิศทางการศึกษาในอนาคต
ดี
- โรงเรียนเปิดกิจกรรมชุมนุมที่มากกว่า 10 ชุมนุมต่อปีการศึกษา โดยครอบคลุมทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน
- โรงเรียนเปิดแผนการเรียนและรายวิชาสาระเพิ่มให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความ
ถนัดและความสนใจของผู้เรียน
- โรงเรียนไม่มีการรายงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษาและไม่มีการปรับปรุง หลักสูตร
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและความ
ทันต่อทิศทางการศึกษาในอนาคต
ปานกลาง - โรงเรียนเปิดกิจกรรมชุมนุมน้อยกว่า 10 ชุมนุมต่อปีการศึกษา แต่ครอบคลุมทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้
- โรงเรียนเปิดแผนการเรียนและรายวิชาสาระเพิ่มให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความ
ถนัดและความสนใจของผู้เรียน
- โรงเรียนไม่มีการรายงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษาและไม่มีการปรับปรุง หลักสูตร
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและความ
ทันต่อทิศทางการศึกษาในอนาคต
กาลังพัฒนา
- โรงเรียนเปิดกิจกรรมชุมนุมน้อยกว่า 10 ชุมนุมต่อปีการศึกษา และไม่ครอบคลุมทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้
- โรงเรียนมีการจากัดเปิดรายวิชาสาระเพิ่มให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนลดลง
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วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูล
วิธีกำร
แหล่งข้อมูล
ผู้รับผิดชอบ
สังเกตพฤติกรรม
บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และ
-ครูทุกคน
สอบถามจากผู้เกี่ยวข้อง แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตรวจสอบเอกสาร
-แฟ้มเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียน -ครูทุกคน
- ภาพผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมต่อผล
การดาเนินการของโรงเรียน
2.4 พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ
คำอธิบำย
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้มี
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน
ประเด็นกำรตรวจสอบ
1. สถานศึกษามีโครงการพัฒนาและส่งเสริมครูให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตามความสนใจและ
ความต้องการของสถานศึกษา
2. ครูมีการพัฒนาตนเองในด้านวิชาชีพ
3. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม PLC เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในทุกกลุ่มงานทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีวิทยฐานะสูงขึ้น
ระดับ
คุณภำพ
คำอธิบำย
5
ยอดเยี่ยม - สถานศึกษามีโครงการพัฒนาและส่งเสริมครูให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตาม
ความสนใจและความต้องการของสถานศึกษา
- ครูร้อยละ 90 ขึ้นไป มีการพัฒนาตนเองในด้านวิชาชีพ
- ครูร้อย 90 ขึ้นไป มีการจัดกิจกรรม PLC เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในทุกกลุ่ม
งานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีวิทยฐานะสูงขึ้น
4
ดีเลิศ
- สถานศึกษามีโครงการพัฒนาและส่งเสริมครูให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตาม
ความสนใจและความต้องการของสถานศึกษา
- ครูร้อยละ 80-89 ขึ้นไป มีการพัฒนาตนเองในด้านวิชาชีพ
- ครูร้อย 80-89 ขึ้นไป มีการจัดกิจกรรม PLC เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในทุก
กลุ่มงานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีวิทยฐานะสูงขึ้น
3
ดี
- สถานศึกษามีโครงการพัฒนาและส่งเสริมครูให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตาม
ความสนใจและความต้องการของสถานศึกษา
- ครูร้อยละ 70-79 ขึ้นไป มีการพัฒนาตนเองในด้านวิชาชีพ
- ครูร้อย 70-79 ขึ้นไป มีการจัดกิจกรรม PLC เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในทุกกลุ่ม
งานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีวิทยฐานะสูงขึ้น
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ระดับ

2

1

คุณภำพ

คำอธิบำย
- สถานศึกษามีโครงการพัฒนาและส่งเสริมครูให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตาม
ความสนใจและความต้องการของสถานศึกษา
ปานกลาง - ครูร้อยละ 60-69 ขึ้นไป มีการพัฒนาตนเองในด้านวิชาชีพ
- ครูร้อย 60-69 ขึ้นไป มีการจัดกิจกรรม PLC เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในทุก
กลุ่มงานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีวิทยฐานะสูงขึ้น
- สถานศึกษามีโครงการพัฒนาและส่งเสริมครูให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตาม
ความสนใจและความต้องการของสถานศึกษา
กาลังพัฒนา - ครูน้อยกว่าร้อยละ 50 มีการพัฒนาตนเองในด้านวิชาชีพ
- ครูน้อยกว่าร้อยละ 50 มีการจัดกิจกรรม PLC เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในทุก
กลุ่มงานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีวิทยฐานะสูงขึ้น

วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูล
วิธีกำร
สังเกตพฤติกรรม

ตรวจสอบเอกสาร

แหล่งข้อมูล
ผู้รับผิดชอบ
การพัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทาง ครูแกนนา
วิชาชีพ และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ครูผู้นิเทศ
มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน ครูทกุ คน
- กิจกรรม PLC เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใน
ทุกกลุ่มงาน
- แผนพัฒนาครู/บุคลากร
- การพัฒนาพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
- การประชุม อบรม สัมมนาของครู
- เกียรติบัตรรางวัลและหลักฐานอื่นๆ
- รายงานโครงการพัฒนาครูและบุคลากรฯ

2.5 จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้
คำอธิบำย
สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายใน และภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อม
ทางสังคม ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย
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ประเด็นกำรตรวจสอบ
1. มีการติดตั้งอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ โปรเจคเตอร์ โทรทัศน์ในห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของห้องเรียน
2. มีการตรวจสอบ ปรับปรุง และรักษาความปลอดภัยของอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
3. มีการจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้อย่าง
มากกว่า 3 แห่ง
ระดับ คุณภำพ
คำอธิบำย
- ร้อยละ 90 ขึ้นไป มีการติดตั้งอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ โปรเจคเตอร์ โทรทัศน์ใน
ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ
- มีการตรวจสอบ ปรับปรุง และรักษาความปลอดภัยของอาคารสถานที่และ
5
ยอดเยี่ยม
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน อย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
- มีการจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้อย่าง
หลากหลาย
- ร้อยละ 80-89 ขึ้นไป มีการติดตั้งอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ โปรเจคเตอร์ โทรทัศน์ใน
ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ
4
ดีเลิศ - มีการตรวจสอบปรับปรุงและรักษาความปลอดภัยของอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
- มีการจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้อย่าง
หลากหลาย
- ร้อยละ 70-79 ขึ้นไป มีการติดตั้งอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ โปรเจคเตอร์ โทรทัศน์ใน
ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ
3
ดี
- มีการตรวจสอบ ปรับปรุง และรักษาความปลอดภัยของอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
- มีการจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้อย่าง
หลากหลาย
- ร้อยละ 60-69 ขึ้นไป มีการติดตั้งอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ โปรเจคเตอร์โทรทัศน์ใน
ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ
2
ปานกลาง - มีการตรวจสอบ ปรับปรุง และรักษาความปลอดภัยของอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม
- มีการจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้
- น้อยกว่าร้อยละ 59 มีการติดตั้งอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ โปรเจคเตอร์ในห้องเรียน
และห้องปฏิบัติการ
กาลัง
1
- มีการตรวจสอบ ปรับปรุง และรักษาความปลอดภัยของอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
พัฒนา
- มีการจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้
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วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูล
วิธีกำร
แหล่งข้อมูล
สอบถามบุคคลที่
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายใน และ
เกี่ยวข้อง
ภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคม
ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย
พิจารณาจากหลักฐาน -แผนการจัดสภาพแวดล้อม
ที่ปรากฏ
-ตรวจสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ แหล่ง
เรียนรู้ของโรงเรียน
-รายงานโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และ
แหล่งเรียนรู้

ผู้รับผิดชอบ
-งานไอซีทีของโรงเรียน
-งานอาคารสถานที่
-งานห้องสมุด
-ครูผู้รับผิดชอบห้องปฏิบัติการ
-ครูผู้สอนทุกคน

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้
คำอธิบำย สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ใน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
ประเด็นกำรตรวจสอบ
1. สถานศึกษามีการติดตั้งสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย มากกว่า 10 ตาแหน่ง เพื่อการสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
2. สถานศึกษามีเช่าซื้อ การติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วไม่ต่ากว่า 500 Mbps ที่เอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการ
3. สถานศึกษามีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้
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- สถานศึกษามีการติดตั้งสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย มากกว่า 10 ตาแหน่ง เพื่อ
การสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
- สถานศึกษามีการเช่าเหมาบริการระบบอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็ว 1,000 Mbps
ยอดเยี่ยม
ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการ
- สถานศึกษามีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้
- สถานศึกษามีการติดตั้งสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย 6-9 ตาแหน่งเพื่อการ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
- สถานศึกษามีการเช่าเหมาบริการระบบอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็ว 1,000 Mbps
ดีเลิศ
ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการ
- สถานศึกษามีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้
- สถานศึกษามีการติดตั้งสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย 1-5 ตาแหน่ง ตาแหน่งเพื่อ
การสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
- สถานศึกษามีการเช่าเหมาบริการระบบอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็ว 1,000 Mbps
ดี
ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการ
- สถานศึกษามีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้
- สถานศึกษามีการติดตั้งสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย แต่สัญญาณบางครั้งไม่ค่อย
เสถียร
- สถานศึกษามีการเช่าเหมาบริการระบบอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็ว 1,000 Mbps
ปานกลาง
ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการ แต่ไม่ค่อยมีความเสถียรในระบบ
- สถานศึกษามีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ไม่ค่อยเพียงพอในการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้
- สถานศึกษามีการติดตั้งสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย แต่สัญญาณมักไม่ค่อยมี
ความเสถียร จะหลุดได้ง่าย
กาลังพัฒนา - สถานศึกษามีเช่าซื้อ การติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต แต่สัญญาณหลุดได้ง่าย
- สถานศึกษามีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ที่ไม่เพียงพอความต้องการ
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แหล่งข้อมูล
จัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
- เอกสารเกี่ยวกับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา
- แผนปฏิบัติการประจาปี แผนพัฒนาวิชาการ แผน
บริหารจัดการสารสนเทศ
- การพัฒนาครู/บุคลากร
- การนิเทศ ติดตามการประเมินผลของสถานศึกษา
- การจัดสภาพแวดล้อม

ผู้รับผิดชอบ
-งานนวัตกรรมและเทคโนโลยี
-งานไอซีที
-งานแผนงานโรงเรียน
-ครูผู้รับผิดชอบ

มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
คำอธิบำย
เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอน ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา สร้างโอกาสให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกสร้างปฏิสัมพันธ์
ที่ดี ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ดาเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนาผลที่ได้มาให้ข้อมูลป้อนกลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
3.1 จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง และสำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
คำอธิบำยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนาไปจัดกิจกรรมได้จริงมี
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะสาหรับผู้ที่มีความจาเป็น และต้องการความช่วยเหลือพิเศษผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะ
แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ นาเสนอผลงาน และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
ประเด็นกำรตรวจสอบ
1. ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง และสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต
2. ครูทุกคนมีการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้เพื่อจัดทาประมวล
รายวิชา/โครงการจัดการเรียนรู้
3. ครูทุกคนมีการจัดทาหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับคาอธิบายรายวิชา ธรรมชาติของสาระการ
เรียนรู้ เหมาะสมกับผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษา มีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติ (Active Learning) โดย
เลือกรูปแบบการจัดการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้
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- ครูผู้สอนร้อยละ 90 ขึ้นไป จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและให้ผู้เรียนฝึก
ปฏิบัติจริงและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต
- ครูร้อยละ 90 ขึ้นไป มีการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้
เพื่อจัดทาประมวลรายวิชา/โครงการจัดการเรียนรู้
- ครูร้อยละ 90 ขึ้นไป มีการจัดทาหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับคาอธิบายรายวิชา
ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ เหมาะสมกับผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษา มี
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติ (Active Learning) โดยเลือกรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล
เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้
- ครูผู้สอนร้อยละ 80-89 ขึ้นไป จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและให้ผู้เรียนฝึก
ปฏิบัติจริงและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต
- ครูผู้สอนร้อยละ 80-89 ขึ้นไป มีการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด/ผล
การเรียนรู้เพื่อจัดทาประมวลรายวิชา/โครงการจัดการเรียนรู้
- ครูผู้สอนร้อยละ 80-89 ขึ้นไป มีการจัดทาหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
คาอธิบายรายวิชา ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ เหมาะสมกับผู้เรียนและบริบท
ของสถานศึกษา มีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติ (Active Learning) โดย
เลือกรูปแบบการจัดการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ และการวัด
และประเมินผลเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพบรรลุตามมาตรฐาน
การเรียนรู้
- ครูผู้สอนร้อยละ 70-79 ขึ้นไป จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและให้ผู้เรียนฝึก
ปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต
- ครูผู้สอนร้อยละ 70-79 ขึ้นไป มีการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด/ผล
การเรียนรู้เพื่อจัดทาประมวลรายวิชา/โครงการจัดการเรียนรู้
- ครูผู้สอนร้อยละ 70-79 ขึ้นไป มีการจัดทาหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
คาอธิบายรายวิชา ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ เหมาะสมกับผู้เรียนและบริบท
ของสถานศึกษา มีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติ (Active Learning) โดย
เลือกรูปแบบการจัดการเรียนรู้สื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ และการวัด
และประเมินผลเพื่อให้ผู้เรียน ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพบรรลุตาม
มาตรฐานการเรียนรู้
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- ครูผู้สอนร้อยละ 60-69 ขึ้นไป จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและให้ผู้เรียนฝึก
ปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต
- ครูผู้สอนร้อยละ 60-69 ขึ้นไป มีการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด/ผล
การเรียนรู้เพื่อจัดทาประมวลรายวิชา/โครงการจัดการเรียนรู้
- ครูผู้สอนร้อยละ 60-69 ขึ้นไป มีการจัดทาหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
ปานกลาง
คาอธิบายรายวิชา ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ เหมาะสมกับผู้เรียนและบริบท
ของสถานศึกษา มีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติ (Active Learning) โดย
เลือกรูปแบบการจัดการเรียนรู้สื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ และการวัด
และประเมินผลเพื่อให้ผู้เรียน ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพบรรลุตาม
มาตรฐานการเรียนรู้
- ครูผู้สอนน้อยกว่าร้อยละ 59 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและให้ผู้เรียนฝึก
ปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต
- ครูผู้สอนน้อยกว่าร้อยละ 59 มีการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด/ผล
การเรียนรู้เพื่อจัดทาประมวลรายวิชา/โครงการจัดการเรียนรู้
- ครูผู้สอนน้อยกว่าร้อยละ 59 มีการจัดทาหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
กาลังพัฒนา
คาอธิบายรายวิชา ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ เหมาะสมกับผู้เรียนและบริบท
ของสถานศึกษา มีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติ (Active Learning) โดย
เลือกรูปแบบการจัดการเรียนรู้สื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ และการวัด
และประเมินผลเพื่อให้ผู้เรียน ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพบรรลุตาม
มาตรฐานการเรียนรู้
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วิธีกำร
สังเกตพฤติกรรม
ตรวจสอบเอกสาร

แหล่งข้อมูล
ผู้รับผิดชอบ
ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง -ครูผู้สอนทุกคน
และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
-หัวหน้ากลุ่มสาระ
-ครูผู้นิเทศภายใน
- หลักสูตรสถานศึกษา
-แผนการจัดการเรียนรู้
-บันทึกผลหลังสอน
- เอกสารหลักฐานการวัดและประเมินผล
- สมุดการบ้านที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลย้อนกลับ
ชิ้นงาน/ผลงานของผู้เรียน แฟ้มสะสมงาน สื่อ
การเรียนการสอน
- สังเกตกระบวนการเรียนการสอน พฤติกรรม
การสอนของครู เช่น การใช้คาถามที่หลากหลาย
ระดับเพื่อส่งเสริมการคิดขั้นสูง พฤติกรรมในการดูแล
เอาใจใส่ผู้เรียน การมอบหมายงาน การมีปฏิสัมพันธ์
ของครูกับผู้เรียน พฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน
เป็นต้น

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้
คำอธิบำย
มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย
ประเด็นกำรตรวจสอบ
1. ครูมีวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ เครื่องมือ รูปแบบ เทคนิค และวิธีการอย่างหลากหลาย
2. ครูใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ มีวิธีการจัดการเรียนรู้มีการใช้ Application
เพื่อการเรียนรู้
3. ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในหรือภายนอก ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ
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คำอธิบำย
- ครูร้อยละ 90 ขึ้นไป มีวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ เครื่องมือ รูปแบบ เทคนิค
และวิธีการอย่างหลากหลาย
- ครูร้อยละ 90 ขึ้นไป ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการรีมีวิธีการจัดการเรียนรู้
ยอดเยี่ยม
มีการใช้ Application เพื่อการเรียนรู้
- ครูร้อยละ 90 ขึ้นไป มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในหรือ
ภายนอก ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ
- ครูร้อยละ 80-89 ขึ้นไป มีวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ เครื่องมือ รูปแบบ เทคนิค
และวิธีการอย่างหลากหลาย
- ครูร้อยละ 80-89 ขึ้นไป ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการรีมีวิธีการจัดการ
ดีเลิศ
เรียนรู้มีการใช้ Application เพื่อการเรียนรู้
- ครูร้อยละ 80-89 ขึ้นไป มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
หรือภายนอก ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ
- ครูร้อยละ 70-79 ขึ้นไป มีวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ เครื่องมือ รูปแบบ เทคนิค
และวิธีการอย่างหลากหลาย
- ครูร้อยละ 70-79 ขึ้นไป ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการรีมีวิธีการจัดการ
ดี
เรียนรู้มีการใช้ Application เพื่อการเรียนรู้
- ครูร้อยละ 70-79 ขึ้นไป มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
หรือภายนอก ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ
- ครูร้อยละ 60-69 ขึ้นไป มีวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ เครื่องมือ รูปแบบ เทคนิค
และวิธีการอย่างหลากหลาย
- ครูร้อยละ 60-69 ขึ้นไป ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการรีมีวิธีการจัดการ
ปานกลาง
เรียนรู้มีการใช้ Application เพื่อการเรียนรู้
- ครูร้อยละ 60-69 ขึ้นไป มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
หรือภายนอก ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ
- ครูน้อยกว่าร้อยละ 50 มีวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ เครื่องมือ รูปแบบ เทคนิค
และวิธีการอย่างหลากหลาย
- ครูน้อยกว่าร้อยละ 50 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการรีมีวิธีการจัดการ
กาลังพัฒนา
เรียนรู้มีการใช้ Application เพื่อการเรียนรู้
- ครูน้อยกว่าร้อยละ 50 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
หรือภายนอก ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ
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สังเกตพฤติกรรม
ตรวจสอบเอกสาร

แหล่งข้อมูล
ข้อมูลบันทึกการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
- บันทึกแหล่งเรียนรู้ต่างๆและการใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของครูในแต่ละกลุ่มสาระ
- รายงานโครงการพัฒนาและจัดการเรียนรู้ตาม
หลักสูตร
- การใช้สื่อวัสดุอุปกรณ์ เช่น เอกสารประกอบที่ใช้
ประกอบการเรียนการสอน

ผู้รับผิดชอบ
- ครูผู้สอนทุกคน
- งานแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน

3.3 มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก
คำอธิบำย
ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และ
เด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข
ประเด็นกำรตรวจสอบ
1. ครูมีผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ในระดับ
มากขึ้นไป
2. ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศชั้นเรียน
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คำอธิบำย
- ครูร้อยละ 90 ขึ้นไปมีผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน
ยอดเยี่ยม
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ในระดับมากขึ้นไป
- ครูร้อยละ 90 ขึ้นไป ให้นักเรียน มีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศชั้นเรียน
- ครูร้อยละ 80-89 ขึ้นไปมีผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของ
ดีเลิศ
ผู้เรียนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ในระดับมากขึ้นไป
- ครูร้อยละ 80-89 ขึ้นไป ให้นักเรียน มีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศชั้นเรียน
- ครูร้อยละ 70-79 ขึ้นไปมีผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของ
ดี
ผู้เรียนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ในระดับมากขึ้นไป
- ครูร้อยละ 70-79 ขึ้นไป ให้นักเรียน มีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศชั้นเรียน
- ครูร้อยละ 60-69 ขึ้นไปมีผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของ
ปานกลาง
ผู้เรียนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ในระดับมากขึ้นไป
- ครูร้อยละ 60-69 ขึ้นไป ให้นักเรียน มีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศชั้นเรียน
- ครูน้อยกว่าร้อยละ 59 มีผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้
กาลังพัฒนา ของผู้เรียนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ในระดับมากขึ้นไป
- ครูน้อยกว่าร้อยละ 59 ให้นักเรียน มีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศชั้นเรียน

วิธีกำร
สังเกตพฤติกรรม
ตรวจสอบเอกสาร

แหล่งข้อมูล
- สังเกตการณ์มีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศชั้นเรียน
- สังเกตการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
- การคัดกรองนักเรียนรายบุคคล SDQ เพื่อจาแนกนักเรียน
- การวิเคราะห์ผู้เรียน
- ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ผู้รับผิดชอบ
- ครูทุกคน
- หัวหน้าระดับ

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ และนำผลมำพัฒนำผู้เรียน
คำอธิบำย
มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้
เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน
เพื่อนาไปใช้พัฒนาการเรียนรู้
ประเด็นกำรตรวจสอบ
1. ครูผู้สอนตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
2. ครูมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง อย่างหลากหลาย
3. ครูผู้สอนมีการบันทึกหลังแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และนาผลจากการ จัดกิจกรรม
การเรียนรู้ มาพัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
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คำอธิบำย
- ครูผู้สอนร้อยละ 90 ขึ้นไป ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนา
ผลมาพัฒนาผู้เรียน
ยอดเยี่ยม - ครูผู้สอนร้อยละ 90 ขึ้นไป มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงอย่างหลากหลาย
- ครูผู้สอนร้อยละ 90 ขึ้นไป มีการบันทึกหลังแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และนา
ผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มาพัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
- ครูผู้สอนร้อยละ 80-89 ขึ้นไป ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนาผล
มาพัฒนาผู้เรียน
ดีเลิศ - ครูผู้สอนร้อยละ 80-89 ขึ้นไป มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงอย่างหลากหลาย
- ครูผู้สอนร้อยละ 80-89 ขึ้นไป มีการบันทึกหลังแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ
นาผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มาพัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
- ครูผู้สอนร้อยละ70-79 ขึ้นไป ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนาผล
มาพัฒนาผู้เรียน
ดี
- ครูผู้สอนร้อยละ 70-79 ขึ้นไป มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงอย่างหลากหลาย
- ครูผู้สอนร้อยละ 70-79 ขึ้นไป มีการบันทึกหลังแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และนา
ผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มาพัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
- ครูผู้สอนร้อยละ 60-69 ขึ้นไป ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนาผล
มาพัฒนาผู้เรียน
ปานกลาง - ครูผู้สอนร้อยละ 60-69 ขึ้นไป มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงอย่างหลากหลาย
- ครูผู้สอนร้อยละ 60-69 ขึ้นไปมีการบันทึกหลังแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และนาผล
จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มาพัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
- ครูผู้สอนน้อยกว่าร้อยละ 59 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนาผลมา
พัฒนาผู้เรียน
กาลัง
- ครูผู้สอนน้อยกว่าร้อยละ 59 มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงอย่างหลากหลาย
พัฒนา
- ครูผู้สอนน้อยกว่าร้อยละ 59 มีการบันทึกหลังแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และนาผล
จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มาพัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
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แหล่งข้อมูล
การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
- เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ /บฟ.5
ชิ้นงาน/ผลงานของผู้เรียน /แฟ้มสะสมงาน/ สื่อ
การเรียนการสอน
- แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
- การบันทึกหลังสอน
- แบบบันทึกการเก็บคะแนนตามตัวชี้วัด เพื่อดู
การปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนานักเรียน
- การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
อย่างหลากหลาย
- วิจัยในชั้นเรียน
- SAR ของครู

ผู้รับผิดชอบ
-ครูผู้สอนทุกคน
-ครูผู้นิเทศ
-งานวัดผล
-วิชาการ

3.5 มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้
คำอธิบำย
ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อ
นาไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ประเด็นกำรตรวจสอบ
1. ครูผู้สอนร้อยละ 75 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้
2. ครูร้อยละ 90 ทาการบันทึกหลังแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และนาผลจากการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้มาพัฒนาผู้เรียน
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คำอธิบำย
- ครูผู้สอนร้อยละ 90 ขึ้นไป มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ยอดเยี่ยม
- ครูร้อยละ 90 ขึ้นไป ทาการบันทึกหลังแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และนาผล
จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มาพัฒนาผู้เรียน
- ครูผู้สอนร้อยละ 80-89 ขึ้นไป มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ดีเลิศ
- ครูร้อยละ 80-89 ขึ้นไป ทาการบันทึกหลังแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และนา
ผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มาพัฒนาผู้เรียน
- ครูผู้สอนร้อยละ 70-79 ขึ้นไป มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ดี
- ครูร้อยละ 70-79 ขึ้นไป ทาการบันทึกหลังแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และนา
ผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มาพัฒนาผู้เรียน
- ครูผู้สอนร้อยละ 60-69 ขึ้นไป มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ปานกลาง
- ครูร้อยละ 60-69 ขึ้นไป ทาการบันทึกหลังแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และนา
ผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มาพัฒนาผู้เรียน
- ครูผู้สอนน้อยกว่าร้อยละ 50 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้
กาลังพัฒนา
- ครูน้อยกว่าร้อยละ 50 ทาการบันทึกหลังแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และนา
ผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มาพัฒนาผู้เรียน
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แหล่งข้อมูล
ครูแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลป้อนกลับ
- แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
- การบันทึกหลังสอน

ผู้รับผิดชอบ
ครูผู้สอนทุกคน
คณะกรรมการนิเทศภายใน
ครูผู้นิเทศ

