
 
มาตรฐานการศึกษา โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ปีการศึกษา 2565 
 มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
ค าอธิบาย 
 ผลการเรียนรู้ท่ีเป็นคุณภาพของผู้เรียนท้ังด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  ประกอบด้วยความสามารถในการ
อ่าน  การเขียน  การส่ือสาร  การคิดค านวณ  การคิดประเภทต่างๆ  การสร้างนวัตกรรม  การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร การมีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่อ
วิชาชีพ  และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีเป็นค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  ความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  รวมท้ังสุขภาวะทางร่างกายและจิต
สังคม 
รายการพิจารณา 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1.1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 
ค าอธิบาย ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ  
มีเกณฑ์และรายละเอียดดังนี้ 
  1.) ผู้เรียนร้อยละ 97 ขึ้นไป มีความสามารถในการอ่านภาษาไทย ในระดับดีขึ้นไป 
  2.) ผู้เรียนทุกคนบันทึกรักการอ่านอย่างน้อย 40 เรื่อง/ภาคเรียน 
  3.) ผู้เรียนร้อยละ 66 ขึ้นไป มีความสามารถในการส่ือสารภาษาอังกฤษระดับดีขึ้นไป 
 4.) ผู้เรียนร้อยละ 68 ขึ้นไป มีความสามารถในการท าแบบฝึกทักษะการคิดค านวณตามเนื้อหาสาระ
ของแต่ละระดับช้ันในระดับดีขึ้นไป 
  1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา 
ค าอธิบาย ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนกแยกแยะ  ใคร่ครวญไตร่ตรอง  พิจารณาอย่างรอบคอบโดยใช้
เหตุผลประกอบการตัดสินใจ  มีการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล     
มีเกณฑ์และรายละเอียดดังนี้ 
  1.) ผู้เรียนร้อยละ 97 ขึ้นไป มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ของผู้เรียนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ึนพื้นฐาน อยู่ในระดับดี  
 2.) ผู้เรียนร้อยละ 76 ขึ้นไป มีผลการเรียนเฉล่ียรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) อยู่ในระดับท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 



 1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
ค าอธิบาย ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ท้ังด้วยตัวเองและการท างานเป็นทีม  เช่ือมโยงองค์
ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ  อาจเป็นแนวความคิด  โครงการ  โครงงาน  ช้ินงานและ
ผลผลิต 
มีเกณฑ์และรายละเอียดดังนี้ 
  1.) ผู้เรียนร้อยละ 92 ขึ้นไป มีช้ินงานหรือผลผลิตท่ีเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ อย่างน้อยคนละ 3 
ช้ิน/ปีการศึกษา 
  2.) ผู้เรียนทุกคนมีการท ากิจกรรมโครงงานอย่างนอ้ยปีการศึกษาละ 1 เรื่อง 
  1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ค าอธิบาย ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมใน
ด้านการเรียนรู้  การส่ือสาร  การท างาน อย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม 
มีเกณฑ์และรายละเอียดดังนี้ 
  1.) ผู้เรียนร้อยละ 73 ขึ้นไป มีผลการเรียนเฉล่ียรายวิชาคอมพิวเตอร์ อยู่ในระดับท่ีน่าพอใจ 
  2.) ผู้เรียนทุกคนสร้างส่ือหรือช้ินงานโดยใช้เทคโนโลยีอย่างน้อย  2  ช้ิน/ ภาคเรียน 
  3.) ผู้เรียนทุกคน ได้ใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นและส่ือสารอย่างสร้างสรรค์และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
  1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ค าอธิบาย ผู้เรียนบรรลุผลและมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิมในด้าน
ความรู้  ความเข้าใจ  ทักษะ  กระบวนการต่างๆ  รวมทั้งมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติหรือผลการ
ทดสอบอื่นๆ 
มีเกณฑ์และรายละเอียดดังนี้ 
 1.) ผู้เรียนร้อยละ 45 ขึ้นไป มีผลการเรียนเฉล่ียในกลุ่มวิชาภาษาไทยพื้นฐาน อยู่ในระดับท่ีสถานศึกษา
ก าหนด 
  2.) ผู้เรียนร้อยละ 49 ขึ้นไป มีผลการเรียนเฉล่ียในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน อยู่ในระดับท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
  3.) ผู้เรียนร้อยละ 56 ขึ้นไป มีผลการเรียนเฉล่ียในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน อยู่ในระดับท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
  4.) ผู้เรียนร้อยละ 51 ขึ้นไป มีผลการเรียนเฉล่ียในกลุ่มวิชาสังคมศึกษาพื้นฐาน อยู่ในระดับท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
  5.) ผู้เรียนร้อยละ 42 ขึ้นไป มีผลการเรียนเฉล่ียในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อยู่ในระดับท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
  6.) ผู้เรียนร้อยละ 67 ขึ้นไป มีผลการเรียนเฉล่ียในกลุ่มวิชาภาษาจีนพื้นฐานอยู่ในระดับท่ีสถานศึกษา
ก าหนด 
  7.) ผู้เรียนร้อยละ 65 ขึ้นไป มีผลการเรียนเฉล่ียในกลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานอยู่ในระดับท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
 8.) ผู้เรียนร้อยละ 65 ขึ้นไป มีผลการเรียนเฉล่ียทุกรายวิชาอยู่ในระดับท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 9.) ผู้ เ รียนร้อยละ 64 มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 3 วิชาภาษาไทย T–score ต้ังแต่ 50 ขึ้นไป  



  10.) ผู้ เ รียนร้อยละ 51 มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 3 วิชาภาษาอังกฤษ T–score ต้ังแต่ 50 ขึ้นไป  
  11.) ผู้ เ รียนร้อยละ 46 มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 3 วิชาคณิตศาสตร์ T–score ต้ังแต่ 50 ขึ้นไป  
  12.) ผู้ เ รียนร้อยละ 47 มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 3 วิชาวิทยาศาสตร์ T–score ต้ังแต่ 50 ขึ้นไป  
  13.) ผู้ เ รียนร้อยละ 50 มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 6 วิชาภาษาไทย T–score ต้ังแต่ 50 ขึ้นไป 
  14.) ผู้ เ รียนร้อยละ 46 มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 6 วิชาสังคมศึกษา T–score ต้ังแต่ 52 ขึ้นไป  
  15.) ผู้ เ รียนร้อยละ 38 มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 6 วิชาภาษาอังกฤษ T–score ต้ังแต่ 50 ขึ้นไป  
  16.) ผู้ เ รียนร้อยละ 41 มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 6 วิชาคณิตศาสตร์ T–score ต้ังแต่ 48 ขึ้นไป  
  17.) ผู้ เ รียนร้อยละ 45 มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 6 วิชาวิทยาศาสตร์ T–score ต้ังแต่ 49 ขึ้นไป  
  1.1.6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
ค าอธิบาย ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะพื้นฐานในการจัดการ  เจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น  
การท างานหรืองานอาชีพ 
มีเกณฑ์และรายละเอียดดังนี้ 
  1.) ผู้เรียนร้อยละ 73 ขึ้นไป มีผลการเรียนเฉล่ียกลุ่มสาระการงานอาชีพอยู่ในระดับท่ีสถานศึกษา
ก าหนด 
  2.) ผู้เรียนร้อยละ 89 ขึ้นไป มีเจตคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพสุจริตอยู่ในระดับดี   
  3.) ผู้เรียนทุกคนท่ีจบการศึกษามีการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1.2.1 มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี 
ค าอธิบาย ผู้เรียนมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการมีคุณธรรม  จริยธรรม  เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตส านึก
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
 มีเกณฑ์และรายละเอียดดังนี้ 
  1.) ผู้เรียนร้อยละ 98 ขึ้นไป มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาอยู่ในระดับดีขึ้นไป   
  2.) ผู้เรียนร้อยละ 97 ขึ้นไป ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน  
  3.) ผู้เรียนทุกคนมีความรัก เทิดทูนสถาบัน ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 
  1.2.2 มีความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 
ค าอธิบาย ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น  เห็นคุณค่าของความเป็นไทย  มีส่วนร่วมในการอนุรักษว์ัฒนธรรมและ
ประเพณีไทย  รวมทั้งภูมิปัญญาไทย 
มีเกณฑ์และรายละเอียดดังนี้ 
  1.) ผู้เรียนร้อยละ 58 ขึ้นไป มีผลการเรียนเฉล่ียของรายวิชาประวัติศาสตร์ไทยอยู่ในระดับท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
  2.) ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีไทยและภูมิปัญญาไทยอย่างน้อย 3 
กิจกรรม/ภาคเรียน   
  1.2.3 ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
ค าอธิบาย ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านเพศ  วัย  เช้ือชาติ  ศาสนา  ภาษา
วัฒนธรรม  ประเพณี  
มีเกณฑ์และรายละเอียดดังนี้ 
  1.) ผู้เรียนร้อยละ 98 ขึ้นไป มีความเข้าใจและยอมรับในความแตกต่างทางความคิด จิตใจและฐานะของ
ผู้อื่น 

2.) ผู้เรียนร้อยละ 96 ขึ้นไป มีความรู้ เข้าใจและยอมรับความหลากหลายทางเช้ือชาติ ศาสนา ตลอดจน
วัฒนธรรม และด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 
  1.2.4 มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
ค าอธิบาย ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย  สุขภาพจิต  อารมณ์และสังคม  และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละ
ช่วงวัย  สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น  ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น 
 มีเกณฑ์และรายละเอียดดังนี้ 
  1.) ผู้เรียนร้อยละ 78 ขึ้นไป มีผลการเรียนเฉล่ียของกลุ่มสาระศิลปะ (สาระพื้นฐาน) อยู่ในระดับท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
  2.) ผู้เรียนร้อยละ 78 ขึ้นไป มีผลการเรียนเฉล่ียของรายวิชาพื้นฐานกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
อยู่ในระดับท่ีสถานศึกษาก าหนด 
  3.) ผู้เรียนร้อยละ 98 ขึ้นไป มนี้ าหนัก ส่วนสูงและพัฒนาการทางร่างกายเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐานท่ี
ก าหนด 
  4.) ผู้เรียนร้อยละ 99 ขึ้นไป สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข  
  5.) ผู้เรียนร้อยละ 97 ขึ้นไป เป็นผู้ท่ีเห็นคุณค่าในตนเองและมีจิตสาธารณะ 
  6.) ผู้เรียนทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพเป็นประจ าทุกปี 



 
 มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ค าอธิบาย 
 เป็นการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  มีการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจ
อย่างชัดเจน  สามารถด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุก
กลุ่มเป้าหมาย  จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจักดารศึกษา  ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญ
ทางวิชาชีพ  และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้  รวมทั้งจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
รายการพิจารณา 
2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศกึษาก าหนดชัดเจน    
ค าอธิบาย สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจ ไว้อย่างชัดเจน  สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา  ความต้องการของชุมชน  ท้องถิ่น  วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและ
ของต้นสังกัดรวมทั้งทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม  
มีเกณฑ์และรายละเอียดดังนี้ 
  1.) มีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจอย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
ความต้องการของชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติและก าหนดเป้าหมายร่วมกับกลุ่มโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติและโรงเรียนในกลุ่มพระราชด าริ  
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ค าอธิบาย สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบท้ังในส่วนการ   วางแผน
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  การน าแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  มีการติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  มีการบริหารอัตราก าลัง  ทรัพยากรทางการศึกษา   และระบบ
ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  มีการนิเทศภายใน  การน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา  บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วมการวางแผน  ปรับปรุง และพัฒนา  และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
มีเกณฑ์และรายละเอียดดังนี้  
   1.) จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี 
  2.) จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
  3.) โครงการตอบสนองมาตรฐานการศึกษา  
  4.) มีการสรุปรายงานการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติประจ าปี ร้อยละ 100   
  5.) มีการน าข้อมูลมาใช้พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
  6.) จัดให้มีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
  7.) จัดให้มีการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ 
2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ค าอธิบาย สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ  ท้ังด้านการพัฒนาหลักสูตร  กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ี
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  เช่ือมโยงวิถีชีวิตจริง  และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  รวมถึงการจัดการเรียนการ
สอนของกลุ่มท่ีเรียนแบบควบรวมหรือกลุ่มท่ีเรียนร่วมด้วย 
มีเกณฑ์และรายละเอียดดังนี้ 



  1.) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับบริบท  ความต้องการของชุมชน  นโยบายของรัฐบาล  
แผนการศึกษาชาติ  ท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  และทุกกลุ่มเป้าหมาย  
   2.) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการประเมินและรายงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษา  
  3.) ส่งเสริมให้ครูร้อยละ 89 ขึ้นไป ใช้เทคโนโลยีในการสร้างส่ือการเรียนรู้ อย่างน้อยปีการศึกษาละ 3 
ช้ิน 
  4.) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ งานห้องสมุด งานแนะแนว กิจกรรมพฒันาผู้เรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพ
ผู้เรียน อย่างน้อย 1 กิจกรรม  
2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
ค าอธิบาย สถานศึกษาส่งเสริม  สนับสนุน  พัฒนาครู  บุคลากร  ให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  และจัดให้มี
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
มีเกณฑ์และรายละเอียดดังนี้ 
  1.) พัฒนาครูและบุคลากร ให้ได้รับการอบรมอย่างน้อย 2 รายการ และอย่างน้อย 12 ช่ัวโมง/ปี
การศึกษา 
  2.) จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ อย่างน้อย 50 ช่ัวโมง/ปี 
2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
ค าอธิบาย สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน  และสภาพแวดล้อมทาง
สังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  และมีความปลอดภัย 
มีเกณฑ์และรายละเอียดดังนี้ 
  1.) สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน สภาพแวดล้อมทาง
สังคม ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่สนบัสนนุการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม 
ค าอธิบาย  
มีเกณฑ์และรายละเอียดดังนี้ 
  1.) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรยีนเปน็ส าคญั 
ค าอธิบาย เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา สร้างโอกาส
ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  สร้าง
ปฏิสัมพันธ์ที่ดี  ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล  ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผล
มาพัฒนาผู้เรียน  รวมทั้งร่วมกันแลกเปล่ียนเรียนรู้และน าผลท่ีได้มาให้ข้อมูลป้อนกลับ  เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้  
 
รายการพิจารณา 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
ค าอธิบาย จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  มีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริงมีรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้ท่ีมีความจ าเป็นและต้องการความช่วยเหลือพิเศษ  ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะ  
แสดงออกแสดงความคิดเห็น  สรุปองค์ความรู้  น าเสนอผลงานและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
มีเกณฑ์และรายละเอียดดังนี้ 
  1.) ครูทุกคนวิเคราะห์หลักสูตร เพื่อน าไปจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  2.) ครูทุกคนท าวิจัยในช้ันเรียน อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 เรื่อง   
  3.) ครูทุกคนจัดท ารายงานการด าเนินงานของกลุ่ม PLCอย่างน้อย 1 ฉบับ / ภาคเรียน 
  4.) ครูได้รับการนิเทศภายใน อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
ค าอธิบาย มีการใช้ส่ือ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้  รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้  โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากส่ือท่ีหลากหลาย 
มีเกณฑ์และรายละเอียดดังนี้ 
  1.) ครูทุกคนใช้ส่ือและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน   
  2.) มีระเบียนแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
  3.) มีวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้แก่ผู้เรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ 3 ครั้ง 
3.3  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
ค าอธิบาย ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน  โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก  ให้เด็กรักครู  ครูรักเด็กและ
เด็กรักเด็ก  เด็กรักท่ีจะเรียนรู้  สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
มีเกณฑ์และรายละเอียดดังนี้ 
  1.) ครูมีการบริหารจัดการช้ันเรียนโดยผู้เรียนมีส่วนร่วม     
  2.) ครูสร้างทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนรู้   
3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
ค าอธิบาย มีการตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ  มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือ
และวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้  และใช้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อ
น าไปใช้พัฒนาการเรียนรู ้
มีเกณฑ์และรายละเอียดดังนี้   



  1.) ครูมีการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการท่ีหลากหลายตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด และผลการเรียนรู้ 
  2.) ครูให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อน าไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
  3.) ครูวิเคราะห์ข้อสอบทุกรายวิชา 
  4.) จัดให้มีธนาคารข้อสอบ  
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และใช้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้  
ค าอธิบาย ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อ
น าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
มีเกณฑ์และรายละเอียดดังนี้ 
  1.) ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์  
 


