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มาตรฐานการศึกษา โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 

ปีการศึกษา 2562 
 
มาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม มีจ ำนวน 3 มำตรฐำน ได้แก่ 
 มำตรฐำนกำรศึกษำที่ 1  คุณภำพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

 มำตรฐำนกำรศึกษำที่ 2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
 มำตรฐำนกำรศึกษำที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

รายละเอียดแต่ละมาตรฐาน มีดังนี้ 

 มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 

1) มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร และกำรคิดค ำนวณ 
2) มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำยแลกเปลี่ยน

ควำมคิดเห็น และแก้ปัญหำ 
3) มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม 
4) มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
5) มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 
6) มีควำมรู้ ทักษะพ้ืนฐำน และเจตคติท่ีดีต่องำนอำชีพ 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
1) กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมสถำนศึกษำก ำหนด 
2) ควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย 
3) กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย 
4) สุขภำวะทำงร่ำงกำย และจิตสังคม 

ค าอธิบาย 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
ผลกำรเรียนรู้ที่เป็นคุณภำพของผู้เรียนทั้งด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำร ประกอบด้วยควำมสำมำรถ

ในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร กำรคิดค ำนวณ กำรคิดประเภทต่ำงๆ กำรสร้ำงนวัตกรรม กำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรสื่อสำร ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตร กำรมีควำมรู้ ทักษะพ้ืนฐำน
และเจตคติที่ดีต่อวิชำชีพ และด้ำนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ที่เป็นค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนที่ศึกษำก ำหนด 
ควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย 
รวมทั้งสุขภำวะทำงร่ำงกำยและจิตสังคม 
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1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
ผู้ เรียนมีทักษะในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร และกำรคิดค ำนวณตำมเกณฑ์ที่

สถำนศึกษำก ำหนดในแต่ละระดับชั้น 

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน  
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดจ ำแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจำรณำอย่ำง
รอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบกำรกำรตัดสินใจ มีกำรอภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น และแก้ปัญหำ
อย่ำงมีเหตุผล 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรรวบรวมควำมรู้ได้ทั้งด้วยตัวเองและกำรท ำงำนเป็นทีม 

เชื่อมโยงองค์ควำมรู้ และประสบกำรณ์มำใช้ในกำรสร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ๆ อำจเป็นแนวควำมคิด โครงกำร 
โครงงำน ชิ้นงำน ผลผลิต 

4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพ่ือกำรพัฒนำตนเอง

และสังคมในด้ำนกำรเรียนรู้ กำรสื่อสำร กำรท ำงำน อย่ำงสร้ำงสรรค์ และมีคุณธรรม 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ผู้เรียนบรรลุและมีควำมก้ำวหน้ำในกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำจำกพ้ืนฐำนเดิมใน

ด้ำนควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ทักษะ กระบวนกำรต่ำงๆ รวมทั้งมีควำมก้ำวหน้ำในผลกำรทดสอบระดับชำติ หรือ
ผลกำรทดสอบอื่นๆ 

6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
ผู้เรียนมีควำมรู้ ทักษะพ้ืนฐำนในกำรจัดกำร เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษำต่อในระดับชั้นที่

สูงขึ้น กำรท ำงำน หรืองำนอำชีพ 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

1) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษาก าหนด 
ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคำรพในกฎกติกำ มีค่ำนิยมและจิตส ำนึก

ตำมท่ีสถำนศึกษำก ำหนดโดยไม่ขัดกฎหมำยและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

2) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
ผู้เรียนมีควำมภำคภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่ำของควำมเป็นไทย มีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์

วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญำไทย 
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3) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลในด้ำน เพศ วัย เชื้อชำติ 

ศำสนำ ภำษำ วัฒนธรรม ประเพณี 

4) มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
ผู้เรียนมีกำรรักษำสุขภำพกำย สุขภำพจิต อำรมณ์ และสังคม และแสดงออกอย่ำ ง

เหมำะสมในแต่ละช่วงวัยสำมำรถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่ำงมีควำมสุข เข้ำใจผู้อ่ืน ไม่มีควำมขัดแย้งกับผู้อื่น 

การให้ระดับคุณภาพ 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
ก าลังพัฒนา 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

 ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร และกำรคิดค ำนวณ 
ต่ ำกว่ำเป้ำหมำยที่สถำนศึกษำก ำหนด 

 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำต่ ำกว่ำเป้ำหมำยที่
สถำนศึกษำก ำหนด 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีต่ ำกว่ำเป้ำหมำยที่สถำนศึกษำก ำหนด 
 ผู้เรียนมีสุขภำวะทำงร่ำงกำย และจิตสังคมต่ ำกว่ำเป้ำหมำยที่สถำนศึกษำ

ก ำหนด 
ปานกลาง 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

 ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร และกำรคิดค ำนวณ 
เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่สถำนศึกษำก ำหนด 

 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำเป็นไปตำมเป้ำหมำย
ที่สถำนศึกษำก ำหนด 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่สถำนศึกษำก ำหนด 
 ผู้เรียนมีสุขภำวะทำงร่ำงกำย และจิตสังคมเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่สถำนศึกษำ

ก ำหนด 
ดี 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

 ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร และกำรคิดค ำนวณ 
เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่สถำนศึกษำก ำหนด 

 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำเป็นไปตำมเป้ำหมำย
ทีส่ถำนศึกษำก ำหนด 

 ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำย
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น และแก้ปัญหำได้ 

 ผู้เรียนมีควำมรู้ และทักษะพ้ืนฐำนในกำรสร้ำงนวัตกรรม 
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ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
ดี (ต่อ) 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน (ต่อ) 

 ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพื่อ
พัฒนำตนเองได้อย่ำงเหมำะสม ปลอดภัย  

 ผู้เรียนมีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำน และเจตคติท่ีดีต่ออำชีพ 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่สถำนศึกษำก ำหนด 
 ผู้เรียนมีควำมภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่ำของควำมเป็นไทย มีส่วนร่วมในกำร

อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญำไทย 
 ผู้เรียนสำมำรถอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย 
 ผู้เรียนมีสุขภำวะทำงร่ำงกำย และจิตสังคมเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่สถำนศึกษำ

ก ำหนด 
ดีเลิศ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

 ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร และกำรคิดค ำนวณ 
สูงกว่ำเป้ำหมำยที่สถำนศึกษำก ำหนด 

 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำสูงกว่ำเป้ำหมำยที่
สถำนศึกษำก ำหนด 

 ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำย
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบกำรตัดสินใจ และแก้ปัญหำได้ 

 ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม 
 ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพื่อ

พัฒนำตนเองและสังคมในด้ำนกำรเรียนรู้ กำรสื่อสำร กำรท ำงำน  
 ผู้เรียนมีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำน และเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษำต่อในระดับชั้นที่

สูงขึ้นและกำรท ำงำนหรืองำนอำชีพ 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีสูงกว่ำเป้ำหมำยที่สถำนศึกษำก ำหนด 
 ผู้เรียนมีควำมภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่ำของควำมเป็นไทย มีส่วนร่วมในกำร

อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญำไทย 
 ผู้เรียนสำมำรถอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย 
 ผู้เรียนมีสุขภำวะทำงร่ำงกำย และจิตสังคมเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่สถำนศึกษำ

ก ำหนด 
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ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
ยอดเยี่ยม 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

 ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร และกำรคิดค ำนวณ 
สูงกว่ำเป้ำหมำยที่สถำนศึกษำก ำหนด 

 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำสูงกว่ำเป้ำหมำยที่
สถำนศึกษำก ำหนด 

 ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำย
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบกำรตัดสินใจ และแก้ปัญหำได้ 

 ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม มีกำรน ำไปใช้และเผยแพร่ 
 ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพื่อ

พัฒนำตนเองและสังคมในด้ำนกำรเรียนรู้ กำรสื่อสำร กำรท ำงำนอย่ำง
สร้ำงสรรค์ และมีคุณธรรม  

 ผู้เรียนมีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำน และเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษำต่อในระดับชั้นที่
สูงขึ้นและกำรท ำงำนหรืองำนอำชีพ 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีสูงกว่ำเป้ำหมำยที่สถำนศึกษำก ำหนดเป็น

แบบอย่ำงได้ 
 ผู้เรียนมีควำมภำคภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่ำของควำมเป็นไทย มีส่วนร่วมใน

กำรอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญำไทย 
 ผู้เรียนสำมำรถอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย 
 ผู้เรียนมีสุขภำวะทำงร่ำงกำย และจิตสังคมสูงกว่ำเป้ำหมำยที่สถำนศึกษำ

ก ำหนด 
 

โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม ก าหนดเป้าหมายคุณภาพ ระดับ 4  ดเีลิศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

 มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.1  มีเป้ำหมำยวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน 
2.2  มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ 
2.3  ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรท่ีเน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและทุก 

กลุ่มเป้ำหมำย 
2.4  พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ 
2.5  จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ 

ค าอธิบาย 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
เป็นกำรจัดระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ มีกำรก ำหนดเป้ำหมำยวิสัยทัศน์ และพันธกิจ

อย่ำงชัดเจน สำมำรถด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำใน
ทุกกลุ่มเป้ำหมำย จัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ด ำเนินกำรพัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญ
ทำงวิชำชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรเรียนรู้ รวมทั้งจัด
สภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ 

2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
สถำนศึกษำก ำหนดเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจไว้อย่ำงชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ

สถำนศึกษำ ควำมต้องกำรของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนกำรศึกษำแห่งชำติ นโยบำยของรัฐบำล 
และของต้นสังกัด รวมทั้งทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของสังคม 

2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
สถำนศึกษำสำมำรถบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำอย่ำงเป็นระบบ ทั้งในส่วนกำร

วำงแผนพฒันำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ กำรน ำแผนไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนำกำรศึกษำ มีกำรติดตำมตรวจสอบ 
ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนำงำนอย่ำงต่อเนื่อง มีกำรบริหำรอัตรำก ำลัง ทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ และ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบกำรนิเทศภำยใน กำรน ำข้อมูลมำใช้ในกำรพัฒนำบุคลำกรและ
ผู้เกีย่วข้องทุกฝ่ำยมีส่วนร่วมกำรวำงแผน ปรับปรุง และพัฒนำ และร่วมรับผิดชอบต่อผลกำรจัดกำรศึกษำ 

2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก 
กลุ่มเป้าหมาย 

สถำนศึกษำสำมำรถบริหำรจัดกำรเกี่ยวกับงำนวิชำกำร ทั้งด้ำนกำรพัฒนำหลักสูตร กิจกรรม
เสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ำหมำย หมำย
รวมถึงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของกลุ่มที่เรียนแบบควบรวมหรือกลุ่มที่เรียนร่วมด้วย 

2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำครู บุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ และจัดให้มี

ชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ มำใช้ในกำรพัฒนำงำนและกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 
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2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
สถำนศึกษำจัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพทั้งภำยในและภำยนอกห้องเรียน และ

สภำพแวดล้อมทำงสังคมท่ีเอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ และมีควำมปลอดภัย 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
สถำนศึกษำจัดระบบกำรจัดหำ กำรพัฒนำและกำรบริกำร เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือใช้ในกำร

บริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เหมำะสมกับสภำพของสถำนศึกษำ 

การให้ระดับคุณภาพ 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
ก าลังพัฒนา  เป้ำหมำยวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถำนศึกษำก ำหนดไม่ชัดเจน 

 มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ แต่ไม่ส่งผลต่อคุณภำพตำม
มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

ปานกลาง  เป้ำหมำยวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน เป็นไปได้ในกำร
ปฏิบัติ 

 มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำท่ีชัดเจน ส่งผลต่อคุณภำพตำม
มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

ดี  เป้ำหมำยวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน สอดคล้องกับ
บริบทของสถำนศึกษำ เป็นไปได้ในกำรปฏิบัติ 

 มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำท่ีชัดเจน ส่งผลต่อคุณภำพตำม
มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

 ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตร
สถำนศึกษำ และทุกกลุ่มเป้ำหมำย 

 พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ 
 จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมี

คุณภำพ 
 จัดระบบเทคโนโลยีและสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำร

จัดกำรเรียนรู้ 
ดีเลิศ  มีเป้ำหมำยวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน สอดคล้องกับ

บริบทของสถำนศึกษำ ควำมต้องกำรของชุมชน นโยบำยรัฐบำล แผนกำร
ศึกษำแห่งชำติ เป็นไปได้ในกำรปฏิบัติ 

 มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำท่ีชัดเจน มีประสิทธิภำพ ส่งผล
ต่อคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ โดยควำมร่วมมือของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย 

 ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตร
สถำนศึกษำ และทุกกลุ่มเป้ำหมำย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง 
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ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
ดีเลิศ (ต่อ)  พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพตรงตำมควำมต้องกำร

ของครูและสถำนศึกษำ 
 จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมี

คุณภำพและมีควำมปลอดภัย 
 จัดระบบเทคโนโลยีและสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำร

จัดกำรเรียนรู้ที่เหมำะสมกับสภำพของสถำนศึกษำ 
ยอดเยี่ยม  มีเป้ำหมำยวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน สอดคล้องกับ

บริบทของสถำนศึกษำ ควำมต้องกำรของชุมชน นโยบำยรัฐบำล แผนกำร
ศึกษำแห่งชำติ เป็นไปได้ในกำรปฏิบัติ ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง 

 มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำท่ีชัดเจน มีประสิทธิภำพ ส่งผล
ต่อคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ โดยควำมร่วมมือของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย มีกำรน ำข้อมูลมำใช้ในกำรปรับปรุง พัฒนำงำนอย่ำง
ต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่ำงได้ 

 ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตร
สถำนศึกษำ และทุกกลุ่มเป้ำหมำย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง และเป็นแบบอย่ำงได้ 

 พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพตรงตำมควำมต้องกำร
ของครูและสถำนศึกษำ และจัดให้มีชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพเพ่ือพัฒนำงำน 

 จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมี
คุณภำพและมีควำมปลอดภัย 

 จัดระบบเทคโนโลยีและสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำร
จัดกำรเรียนรู้ที่เหมำะสมกับสภำพของสถำนศึกษำ 

โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม ก าหนดเป้าหมายคุณภาพ ระดับ 4  ดีเลิศ 
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 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3.1  จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 
3.3  มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก 
3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ และน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน 
3.5  มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำร

เรียนรู้ 

ค าอธิบาย 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
เป็นกำรกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมมำตรฐำนและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถำนศึกษำ สร้ำง

โอกำสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิด และปฏิบัติจริง มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียน
เชิงบวก สร้ำงปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรำยบุคคล ด ำเนินกำรตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็น
ระบบ และน ำผลกำรเรียนรู้มำพัฒนำผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน ำผลที่ได้มำให้ข้อมูล 

3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถำนศึกษำที่เน้นให้

ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง มีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สำมำรถน ำไปจัดกิจกรรม
ได้จริง มีรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้เฉพำะส ำหรับผู้ที่มีควำมจ ำเป็นและควำมต้องกำรช่วยเหลือพิเศษ ผู้เรียน
ได้รับกำรฝึกทักษะ แสดงออก แสดงควำมคิดเห็น สรุปองค์ควำมรู้ น ำเสนอผลงำนและสำมำรถน ำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
มีกำรใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญำท้องถิ่นมำใช้ในกำร

จัดกำรเรียนรู้ โดยสร้ำงโอกำสให้ผู้เรียนได้แสวงหำควำมรู้ด้วยตนเองจำกสื่อที่หลำกหลำย 

3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
ครูผู้สอนมีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียน โดยเน้นกำรมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรัก

เด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สำมำรถเรียนรู้ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข 

3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
มีกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้

เครื่องมือและวิธีกำรวัดและประเมินผลที่เหมำะสมกับเป้ำหมำยในกำรจัดกำรเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับ
แก่ผู้เรียนเพื่อน ำไปใช้พัฒนำกำรเรียนรู้ 

3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนควำมรู้และประสบกำรณ์รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับ

เพ่ือน ำไปใช้ในกำรปรับปรุงและพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ 
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การให้ระดับคุณภาพ 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
ก าลังพัฒนา  จัดกำรเรียนรู้ที่ไม่เปิดโอกำสให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง 

 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่ไม่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 
 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงไม่เป็นระบบ 

ปานกลาง  จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง ตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถำนศึกษำ และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในกำรด ำเนินชีวิต 

 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 
 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ และน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน 

ดี  จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง ตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถำนศึกษำ และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในกำรด ำเนินชีวิต 

 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 
 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ และน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน 
 มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก 
 มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำร

จัดกำรเรียนรู้ 
ดีเลิศ  จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง ตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ 

ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถำนศึกษำ มีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สำมำรถน ำไปจัด
กิจกรรมได้จริง และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในกำรด ำเนินชีวิต 

 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญำท้องถิ่นที่เอ้ือต่อ
กำรเรียนรู้ 

 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและ
วิธีกำรวัดและประเมินผลที่เหมำะสมกับเป้ำหมำยในกำรจัดกำรเรียนรู้ ให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ผู้เรียน และน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน 

 มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่ำงมี
ควำมสุข 

 มีชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพระหว่ำครู เพ่ือพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำร
เรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม  จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง ตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถำนศึกษำ มีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สำมำรถน ำไปจัด
กิจกรรมได้จริง และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มีนวัตกรรมในกำร
จัดกำรเรียนรู้และมีกำรเผยแพร่ 

 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญำท้องถิ่นที่เอ้ือต่อ
กำรเรียนรู้ โดยสร้ำงโอกำสให้ผู้เรียนได้แสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง 
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ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
ยอดเยี่ยม (ต่อ)  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและ

วิธีกำรวัดและประเมินผลที่เหมำะสมกับเป้ำหมำยในกำรจัดกำรเรียนรู้ ให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ผู้เรียน และน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน 

 มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่ำงมี
ควำมสุข 

 มีชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพระหว่ำครู เพ่ือพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำร
เรียนรู้ ครูและผู้เก่ียวข้องมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือ
พัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้ 

โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม ก าหนดเป้าหมายคุณภาพ ระดับ 4  ดเีลิศ 
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