
บัญชีแนบท้ายคำสั่งโรงเรียนสักงามวิทยา ที่ ๔๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ 
แต่งต้ังผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติ พัฒนา และรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนสักงามวิทยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

 

 

๑. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
ตัวบ่งชี้/ประเด็จพิจารณา รายการตัวชี้วัดและคา่เป้าหมายความสำเร็จปี ๖๔ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 

๑.๑ มีความสามารถในการอ่าน 
การเขียน การสื่อสาร และการ
คิดคำนวณ 
 
 

 

๑.๑.๑ นักเรียนร้อยละ ๗๐ มีความสามารถในการ
อ่าน การเขียนภาษาไทยอยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์
การประเมินของสถานศึกษา (เกรด ๒ ข้ึนไป)  

(ร้อยละ ๖๒) 

- การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน
ของวิชาภาษาไทย ช้ัน ม.๑ – ม.๖ 

๑. ปพ.๕ วิชาภาษาไทย ช้ัน ม.๑ – ม.๖ 
๒. กิจกรรมรักการอ่าน 

๑.๑.๒ นักเรียนร้อยละ ๗๐ ผ่านการประเมิน
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนด้านความสามารถในการ
สื่อสาร ในระดับดี (ระดับ ๒ ข้ึนไป) 

(ร้อยละ ๖๒) 

- การจัดสอบสมรถนะสำคัญของผู้เรียน
ด้านการส่ือสาร ช้ัน ม.๑ – ม.๖ 

๑. ปพ.๕ การประเมิน สมรรถนะของผู้เรียน ข้อท่ี 
๑ 
๒. การจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (Active 
learning) 
๓. กิจกรรมของกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
(English Camp) (กิจกรรมเทศการภาษาและ
วัฒนธรรม) 

๑.๑.๓ นักเรียนร้อยละ ๗๐ มีความสมารถในการคิด
คำนวณ อยู่ในระดับดีตามเกณฑ์การประเมินของ
สถานศึกษา (เกรด ๒  ข้ึนไป)  (ร้อยละ ๗๖) 

- การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน
ของวิชาคณิตศาสตร์ ช้ัน ม.๑ – ม.๖ 

๓. ปพ.๕ วิชาคณิตศาสตร์ ช้ัน ม.๑ – ม.๖ 
๔. กิจกรรม STEM 

 

 

 

ตัวชี้วดัและค่าเปา้หมายความสำเร็จ 

ตามประเด็นพิจารณาในมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนสักงามวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กำแพงเพชร 
 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน (ดี=๓)   

 



 

 

 

 

 

๑. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
ตัวบ่งชี/้ประเด็จพิจารณา รายการตัวชี้วัดและคา่เป้าหมายความสำเร็จ

ปี ๖๔ 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 

๑.๒ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
 
 

 

๑.๒.๑ นักเรียนร้อยละ ๘๒ มีความสามารถใน
การอ่าน คิดวิเคราะห์ อยู่ในระดับดี 
 
 
 

- การสัมภาษณ์การสังเกต
พฤติกรรม 
- การตรวจเอกสารร่องรอยการ
ปฏิบัติงานหรือข้อมูลเชิงประจักษ์ 

- แบบสรุปรายงานการประเมินความสามารถ
ในการอ่าน คิดวิเคราะห์ 

๑.๒.๒ นักเรียนร้อยละ ๗๘ ผ่านการประเมิน
ทักษะการคิดแก้ปัญหาตามแนวทางการ
ประเมิน PISA 

- การสัมภาษณ์การสังเกต
พฤติกรรม 
- การตรวจเอกสารร่องรอยการ
ปฏิบัติงานหรือข้อมูลเชิงประจักษ์ 

- แบบทดสอบการคิดแก้ปัญหาตามแนว
ทางการประเมิน PISA 

๑.๒.๓ นักเรียนร้อยละ ๘๒ ผ่านการประเมิน
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนด้านความสามารถ
ในการคิดในระดับดี 
 
 
 
 

- การสัมภาษณ์การสังเกต
พฤติกรรม 
- การตรวจเอกสารร่องรอยการ
ปฏิบัติงานหรือข้อมูลเชิงประจักษ์ 

- แบบสรุปรายงานการประเมินความสามารถ
ของผู้เรียนในการ คิด 
- บันทึกการทำงาน/ช้ินงาน/ผลงานนักเรียน 
- การนำเสนอ/โครงงาน/IS 
- ร่องรอยกิจกรรม แนะแนวและส่งเสริมอาชีพ 
และIS 
- สังเกตพฤติกรรมการเรียน การทำงานร่วมกัน 

 

 

ตัวชี้วดัและค่าเปา้หมายความสำเร็จ 

ตามประเด็นพิจารณาในมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนสักงามวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กำแพงเพชร 
 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน (ดี=๓)   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
ตัวบ่งชี้/ประเด็จพิจารณา รายการตัวชี้วัดและคา่เป้าหมายความสำเร็จปี ๖๔ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 

๑.๓ มีวามสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 
 

 

๑.๓.๑ นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน
ในการสร้างนวัตกรรม ในระดับ ดี ตามเกณฑ์การ
ประเมินของสถานศึกษา 
 

- คะแนนผลการเรียน IS ปพ5 รายวิชา IS 

๑.๓.๒ นักเรียนร้อยละ ๘๕ มีผลงาน จากการทำ
โครงงาน/ สิ่งประดิษฐ์ และสามารถอธิบาย หลักการ 
แนวคิด ข้ันตอนการทำงาน และปัญหา อุปสรรคของ
การทำงานได้ 
 
 

- การทำโครงงานของ
นักเรียน 

- การประกวดแข่งขัน
โครงงาน 

- รูปเล่มโครงงาน 
- ช้ินงานโครงงาน 
- เกียรติบัตร 
- ภาพกิจกรรม 

ตัวชี้วดัและค่าเปา้หมายความสำเร็จ 

ตามประเด็นพิจารณาในมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนสักงามวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กำแพงเพชร 
 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน (ดี=๓)   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

๑. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
ตัวบ่งชี้/ประเด็จพิจารณา รายการตัวชี้วัดและคา่เป้าหมายความสำเร็จปี ๖๔ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 

๑.๔ ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 
 
 

 

๑.๔.๑ นักเรียนร้อยละ ๙๒ มีความสามารถในการ
สืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต และสรุปความรู้ได้ด้วย
ตนเอง และอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

-การตรวจเอกสารร่องรอยการ 
ปฏิบัติงานหรือข้อมูลเชิงประจักษ ์

-สถิติการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ห้องสมุดและห้องปฏิบัติการ
นอกตารางเรียน 
-สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน เช่น ความสามารถในการใช้
คอมพิวเตอร์ การใช้อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑.๔.๒ นักเรียนร้อยละ ๙๒ ผ่านการประเมิน
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนด้านความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยี ในระดับ ดี 
 
 

-การตรวจเอกสารร่องรอยการ 
ปฏิบัติงานหรือข้อมูลเชิงประจักษ ์
-แบบประเมินสมรรถนะ 

ตรวจสอบเอกสารที่สะท้อนความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรมของผู้เรียนจากข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ ์
เช่น 
- สถิติการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์  
- ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ 
- สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน เช่น ความสามารถในการใช้
คอมพิวเตอร์ การใช้อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑.๔.๓ ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย
และมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

การตรวจเอกสารร่องรอยการ 
ปฏิบัติงานหรือข้อมูลเชิงประจักษ ์

ตรวจสอบเอกสารที่สะท้อนความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรมของผู้เรียนจากข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ ์
เช่น 
- สรุปโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
- สถิติการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์  
- ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ 

ตัวชี้วดัและค่าเปา้หมายความสำเร็จ 

ตามประเด็นพิจารณาในมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนสักงามวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กำแพงเพชร 
 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน (ดี=๓)   

 

ตัวชี้วดัและค่าเปา้หมายความสำเร็จ 

ตามประเด็นพิจารณาในมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนสักงามวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กำแพงเพชร 
 



 

 

๑. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
ตัวบ่งชี้/ประเด็จพิจารณา รายการตัวชี้วัดและคา่เป้าหมายความสำเร็จปี 

๖๔ 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 

๑.๕ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 
 

 

๑.๕.๑ นักเรียนร้อยละ ๖๒  มีผลการเรียนรู้กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับ ๒.๕  ข้ึนไป 

การตรวจสอบเอกสารร่องรอย
ปฏิบัติงาน หรือข้อมูลเชิง
ประจักษ์ 

ตรวจสอบเอกสารท่ีสะท้อนผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนจาก 
-รายงานผลการทดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (สทศ.) ของนักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖ ในปี
ปัจจุบันและปีท่ีผ่านมาของสถานศึกษา(ปี ๖๓) 
-เอกสารวัดและและประเมินผลผู้เรียนรู้ทุกระดับชั้น (ปพ.๕) 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท้ัง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ (ปี ๖๓) 
-รายงานเปรียบเทียบผลการทดสอบของ สถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ของผู้เรียนตามเป้าหมาย
ของสถานศึกษา (ปี ๖๓) 
-Test blue print ทุกรายวิชา (ปี ๖๓) 
-รายงานการวิเคราะห์ข้อสอบ (ปี ๖๔) 
-โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ปี ๖๓) 
-รายงานการแก้ ๐ ร มส เรียนซ้ำ 
(ปี ๖๓) 

๑.๕.๒ นักเรียนร้อยละ ๖๒ มีผลการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับ ๒ ข้ึนไป 

๑.๒.๓ นักเรียนร้อยละ ๖๒ มีผลการเรียนรู้กลุ่ม

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ระดับ ๒ ข้ึนไป 
๑.๕.๔ นักเรียนร้อยละ ๖๒ มีผลการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สงัคมศึกษาฯ ระดับ ๒.๕ ข้ึนไป 
๑.๕.๕ นักเรียนร้อยละ ๖๒ มีผลการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรูศ้ิลปะ ระดับ ๒.๕ ข้ึนไป 
๑.๕.๖ นักเรียนร้อยละ ๖๒ มีผลการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ๒.๕ 
ข้ึนไป 
๑.๕.๗ นักเรียนร้อยละ ๖๒ มีผลการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ระดับ ๓ ข้ึนไป 
๑.๕.๘ นักเรียนร้อยละ ๖๒ มีผลการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ จีน 
ญ่ีปุ่น) ระดับ ๒ ข้ึนไป 

 

 

 
 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน (ดี=๓)   

 

ตัวชี้วดัและค่าเปา้หมายความสำเร็จ 

ตามประเด็นพิจารณาในมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนสักงามวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กำแพงเพชร 
 



 

 

๑. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
ตัวบ่งชี้/ประเด็จพิจารณา รายการตัวชี้วัดและคา่เป้าหมายความสำเร็จปี ๖๔ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 

๑.๖ มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และ
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 

 

๑.๖.๑ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และ ๖ 
ร้อยละ 8๓ มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติ
ท่ีดีต่องานอาชีพ  

- การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย
การปฏิบัติงาน หรือข้อมูลเชิงประจักษ ์

๑. แบบสอบถามเก่ียวกับการศึกษาต่อ การประกอบ
อาชีพ 
๒. โครงงานอาชีพ/IS 
๓. แผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังแผน 
๔. ภาพถ่าย (สรุปกิจกรรมแนะแนวเพ่ือส่งเสริมอาชีพ) 

๑.๖.๒ นักเรียนร้อยละ 8๓ ของนกัเรียน ม.๓ 
และ ม.๖ มี ID Pan และ Portfolio เพื่อ
การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 

- การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย
แฟ้ม Portfolio นักเรียน 
- แบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาต่อ การ
ประกอบอาชีพ 

- Portfolio นักเรียน 
- แบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาต่อ การประกอบ
อาชีพ 

๑.๖.๓ นักเรียนร้อยละ 8๓ ของนกัเรียน ม.๓ 
และ ม.๖ มีความพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับท่ี
สูงขึ้น 

- การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย - แบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาต่อ 
- กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อจากสถาบันอื่นๆ 

๑.๖.๔ นักเรียนร้อยละ 8๓ ของนกัเรียน ม.๓ 
และ ม.๖  มีความพร้อมในการทางานและ
ประกอบอาชีพ  

- แบบวัดแววความถนัดด้านอาชีพ 
- แบบทดสอบค้นหาตนเองด้านอาชีพ 

- สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
- กรมจัดหางาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน (ดี=๓)   

 

ตัวชี้วดัและค่าเปา้หมายความสำเร็จ 

ตามประเด็นพิจารณาในมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนสักงามวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กำแพงเพชร 
 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน (ดี=๓)   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒. คุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ของผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้/ประเด็จพิจารณา รายการตัวชี้วัดและคา่เป้าหมายความสำเร็จปี ๖๔ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 
๒.๑ มีคุณลักษณะค่านิยมที่ดี
ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
 

 

๒.๑.๑ นักเรียนร้อยละ ๙๓ ผ่านการประเมิน
คุณลักษณะอันพ่ึงประสงค์ในระดับ ดี 
 
 
 
 

- สังเกตพฤติกรรม 
- สัมภาษณ ์
- ตรวจสอบร่องรอยการวัด
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

- ครู ผู้ปกครอง นักเรียน 
- แบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
- แบบบันทึกกิจกรรมจิตสาธารณะ 

๒.๒ มีความภาคภูมิใจในท้องถ่ิน
และความเป็นไทย 
 

 

๒.๒.๑ นักเรียนร้อยละ ๙๕ มีความภาคภูมิใจในท้องถ่ิน 
ในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย 
แสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจำวัน 

-การสอบถาม 
-การสัมภาษณ์  การสงัเกตพฤติกรรม 
-บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 

-รายงานการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา 
-รายงานการจัดกิจกรรมวันสำคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
-รายงานสรุปผลการแข่งขันมารยาทไทย 
-รายงานสรุปผลการแข่งขันการเขียนภาพไทยประเพณี/ภาพ
ไทยสีเอกรงค ์
-รายงานการจัดกิจกรรมวันไหว้คร ู

ตัวชี้วดัและค่าเปา้หมายความสำเร็จ 

ตามประเด็นพิจารณาในมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนสักงามวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กำแพงเพชร 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ๒. คุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ของผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้/ประเด็จพิจารณา รายการตัวชี้วัดและคา่เป้าหมายความสำเร็จปี ๖๔ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 

๒.๓ ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย 
 
 

 

๒.๓.๑ นักเรียนร้อยละ ๙๕ อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
บนความแตกต่างทางวัฒนธรรม/ ความคิดเห็นที่
แตกต่าง 
 
 

- สังเกตพฤติกรรม 
- สัมภาษณ ์
- บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 

- สรุปกิจกรรมเขตพ้ืนที่ 
- สรุปกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน 
- สรุปกิจกรรมเก่ียวการลดขยะ 
- สรุปกิจกรรมสง่เสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
- กิจกรรมทัศนศึกษา 
- กิจกรรมชุมนุม 
- กิจกรรม Homeroom 

๒.๓.๒ นักเรียนร้อยละ ๙๕ มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง 
มีหลักคิดที่ถูกต้องและเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ และ
เป็นพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม 
 

- สังเกตพฤติกรรม 
- สัมภาษณ ์
- บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 

- สรุปกิจกรรมสถานศึกษาพอเพียง 
- สรุปกิจกรรมวันสำคัญของชาติ พระมหากษัตริย์ 
- กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน (ดี=๓)   

 

ตัวชี้วดัและค่าเปา้หมายความสำเร็จ 

ตามประเด็นพิจารณาในมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนสักงามวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กำแพงเพชร 
 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน (ดี=๓)  ***หัวหน้ามาตรฐานครูวาทิต (๑๑๘) 

 



 

 

 

 

 

 

   ๒. คุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ของผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้/ประเด็จพิจารณา รายการตัวชี้วัดและคา่เป้าหมายความสำเร็จปี ๖๑ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 

๒.๔ มีสุขภาวะทางร่างกาย 
และจิตสังคม 
 

 

๒.๔.๑ นักเรียนร้อยละ ๘๒ มีน้ำหนัก ส่วนสูง และ
พัฒนาการทางร่างกายเจริญเติบโตตามเกณฑ์ มาตรฐาน
ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

- เก็บจากแบบบันทึกสุขภาพของนักเรียน - แบบบันทึกน้ำหนัก ส่วนสูง (กรมอนามัย) 

๒.๔.๒ นักเรียนร้อยละ  ๘๒  มีสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐานของกรมพลศึกษา หรือสำนักงาน
กองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทุกข้อ 

- เก็บจากแบบบันทึกสุขภาพของนักเรียน - แบบบันทึก สมรรถนะ ICSPFT (กรมพลศึกษา) 

๒.๔.๓ นักเรียนร้อยละ  ๘๒  มีสุขภาพแข็งแรง แต่งกาย
สะอาดเรียบร้อย เครื่องใชส้่วนตัวสะอาด และปฏิบัติตน
ตามสุขบัญญัติ ๑๐ ประการ 

- เก็บจากแบบบันทึกสุขภาพของนักเรียน - แบบสรุปกิจกรรมเช้าวันพฤหัสแอโรบิค ว่ิง 

๒.๔.๔ นักเรียนร้อยละ  ๘๒  หลีกเลี่ยงจากสิ่งมอมเมา 
ปัญหาทางเพศการทะเละวิวาท และอบายมุขทุกชนิด 

- กิจกรรม To Be Number one   - 
กิจกรรมกีฬาสีภายใน 

- แบบสรุปกิจกรรม To Be Number one - แบบสรุป
กิจกรรมกีฬาสีภายใน 

๒.๔.๕ นักเรียนร้อยละ  ๘๒  มีความรู้ทักษะในการ
ป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม ่

- บูรณาการในแผนการจัดการเรียนการ
สอนวิชาสุขศึกษา 

- แผนการจัดการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษา 

๒.๔.๖ นักเรียนร้อยละ  ๘๒  มีพฤติกรรมที่แสดงออกใน
การดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และจิต
สาธารณะ 

- กิจกรรมอนุรักษส์ิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
และชุมชน 

- แบบสรุปกิจกรรมอนุรักษ์สิง่แวดล้อมในโรงเรียนและ
ชุมชน 

๒.๔.๗ นักเรียนร้อยละ  ๘๒  ผ่านการประเมิน
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนด้านความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิตในระดับ ดี 

- ค่ายลูกเสือ 
- เปิดโลกวิชาการ 

- แบบสรุปกิจกรรมค่ายลูกเสือ 
- แบบสรุปกิจกรรมเปิดโลกวิชาการ 

ตัวชี้วดัและค่าเปา้หมายความสำเร็จ 

ตามประเด็นพิจารณาในมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนสักงามวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กำแพงเพชร 
 

มาตรฐานท่ี ๒ ด้านการบริหารและการจัดการ (ยอดเยี่ยม=๕) ***หัวหน้ามาตรฐานครูรังสรรค์ 
(๑๐๔) 



 

   กระบวนการบริหารจักการ 
ตัวบ่งชี้/ประเด็จพิจารณา รายการตัวชี้วัดและคา่เป้าหมายความสำเร็จปี ๖๔ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 
๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
และพันธ 
 
 
 

๒.๑.๑ สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจชัดเจน 
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชมุชน 
นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการ
ปฏิบัติ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ ๑๐๐) 

- การสัมภาษณ์ การสอบถาม การ
สังเกตพฤติกรรม 

แผนกลยุทธ์ 
 

๒.๑.๒ สถานศึกษามีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบมีการ
จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
การศึกษาชาติ/ยุทธศาสตร์ชาติ/นโยบายของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา โดยความร่วมมือของทุกฝ่าย/มีการนำแผนไป
ปฏิบัติ/มีการติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรบปรุงพัฒนา
งานอยางต่อเน่ือง และนำข้อมูลาใช้ในกรปรับปรุงพัฒนาและ
เป็นแบบอย่างได้ (ร้อยละ ๑๐๐) 

- ตรวจสอบเอกสารหลักฐานร่องรอย
การปฏิบัติงาน หรือข้อมูลเชิง
ประจักษ ์

แผนปฏิบัติการประจำป ี

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 

 

๒.๒.๑ สถานศึกษามีโครงสร้างการบริหารจัดการที่ชัดเจนครอบคลุมทั้ง 
๔ งานหลักของสถานศึกษา และมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ชัดเจน (ร้อย
ละ ๑๐๐) 

การตรวจสอบเอกสาร ร่องรอยการ
ปฏิบัติงานหรือข้อมูลเชิงประจักษ์ 

-คู่มือปฏิบัติงานครู 
-คำสั่งมอบหมายงาน 
-โครงสร้างบริหารงานโรงเรียน 

๒.๒.๒ สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ (ร้อย
ละ ๑๐๐) 

การตรวจสอบเอกสาร ร่องรอยการ
ปฏิบัติงานหรือข้อมูลเชิงประจักษ์ 

-คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
-สรุปผลการเยี่ยมบ้าน ประชุมผู้ปกครอง  
 ผลคัดกรองนักเรียน ผลการประเมิน EQ,  
 EQ  
-คำสั่งมอบหมายงานระบบดูแลช่วยเหลือ 
-คำสั่งครูทีป่รึกษา 
-สรุปโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

๒.๒.๓ สถานศึกษามีระบบนิเทศภายในที่มีประสิทธิภาพ (ร้อยละ ๑๐๐) การตรวจสอบเอกสาร ร่องรอยการ
ปฏิบัติงานหรือข้อมูลเชิงประจักษ์ 

-คำสั่งกรรมการนิเทศ 
-ตารางนิเทศ 
-แบบสรุปผลการนิเทศ 

 

 

 

 
ตัวชี้วดัและค่าเปา้หมายความสำเร็จ 



 

 

 

   กระบวนการบริหารจักการ 
ตัวบ่งชี้/ประเด็จพิจารณา รายการตัวชี้วัดและคา่เป้าหมายความสำเร็จปี ๖๔ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 
๒.๓ ดำเนินงานพัฒนา
วิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 

ครูผู้รับผิดชอบ  

ครูจุฬาพัฒน์  
และครูชิษณุชา 

 
 

๒.๓.๑ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
เป้าหมาย จุดเน้น สาระท้องถ่ินและสอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานศึกษา 
(ยอดเย่ียม ๕) 
 
 
 

๑. การสัมภาษณ์ 
๒. การตรวจสอบเอกสาร ร่องรอยการ
ปฏิบัติงานหรือข้อมูลเชิงประจักษ ์

๑. คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง 
๒. เอกสารที่สะท้องผลของระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาจากขอมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น 
- เอกสารหลักสูตรสถานศึกษา 
- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
- เครื่องมือการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลนิเทศ 

๒.๓.๒ ผู้เรียนจบหลักสูตรในช่วงชั้นที่ ๓ และ ๔ 
(ยอดเย่ียม ๙๕) 
 

๑. การสัมภาษณ์ 
๒. การตรวจสอบเอกสาร ร่องรอยการ
ปฏิบัติงานหรือข้อมูลเชิงประจักษ ์
 

๑.บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
๒. รายงานการจบการศึกษา (ปพ.๓) 

๒.๓.๓ สถานศึกษาจัดการศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนทุก
กลุ่มเป้าหมายอย่างรอบด้านตามศักยภาพและประเภท
ความพิการ (ดีเลิศ ๘๕) 
 
 

๑. การสัมภาษณ์ 
๒. การตรวจสอบเอกสาร ร่องรอยการ
ปฏิบัติงานหรือข้อมูลเชิงประจักษ ์

๑. บุคลากรที่เกี่ยงข้อง 
๒. เอกสาร/หลักฐานที่สะท้อนผลของระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษาจากข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น  
- แผน IEP ,แผน IIP- เอกสารสรุปโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
 

 

 

 

 

 

 

ตามประเด็นพิจารณาในมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนสักงามวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กำแพงเพชร 
 

มาตรฐานท่ี ๒ ด้านการบริหารและการจัดการ (ยอดเยี่ยม=๕) 

 

ตัวชี้วดัและค่าเปา้หมายความสำเร็จ 

ตามประเด็นพิจารณาในมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสักงามวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กำแพงเพชร 
 



 

 

   กระบวนการบริหารจักการ 
ตัวบ่งชี้/ประเด็จพิจารณา รายการตัวชี้วัดและคา่เป้าหมายความสำเร็จปี ๖๔ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากร
ให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 
 
 
 

๒.๔.๑ ครูและบุคลากรได้รับการสนับสนุนให้เข้ารับการ
อบรมตรง/สอดคล้องกับความต้องการและหน้าท่ีที่ปฏิบัติ 
อย่างน้อย ๒๐ ชั่วโมง ต่อปีการศึกษา 
(ร้อยละ ๙๐) 
 
 

-แผนงาน โครงการด้านพัฒนาครู บุคลากร 
-การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำป ี
-รายงานการเข้ารับการอบรมสัมมนา ศึกษา
ดูงาน 

-รายงานผลการดำเนินงานโครงการด้านพัฒนาครู 
บุคลากร 
-รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 
-สถิติการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา 
-แบบรายงานการเข้ารับการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน 

๒.๔.๒ สถานศึกษาส่งเสริมใหค้รูพัฒนางานโดยใช้ชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community : PLC) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ (๗๐) 
(๑ ครั้งต่อภาคเรียน)   
(๒ ครั้งต่อภาคเรียน) 
(มากกว่า ๒ ครั้งต่อภาคเรียน)  (ร้อยละ ๙๕) 
 

-การประชุมกลุ่มสาระฯ 
-การประชุมหัวหน้าระดับชั้น 
-การประชุมครูในแต่ละระดับชั้น 

-บันทึกการประชุมกลุ่มสาระฯ 
-บันทึกการประชุมหัวหน้าระดับชั้น แลบันทึกการประชุม
ครูในแต่ละระดับชั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานท่ี ๒ ด้านการบริหารและการจัดการ (ยอดเยี่ยม=๕) (๑๐๔) 

 

ตัวชี้วดัและค่าเปา้หมายความสำเร็จ 

ตามประเด็นพิจารณาในมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนสักงามวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กำแพงเพชร 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

   กระบวนการบริหารจักการ 
ตัวบ่งชี้/ประเด็จพิจารณา รายการตัวชี้วัดและคา่เป้าหมายความสำเร็จปี ๖๔ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู ้
 
 
 
 

๒.๕.๑ สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น ปลอดภัย มี
แหล่งพักผ่อนเพียงพอสำหรับนักเรียน และมีแหล่งสืบค้น
ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตที่เข้าถึงได้ง่าย 
(ร้อยละ ๙๓) 
 
 
 
 

- การสัมภาษณ์ การสอบถาม การสงัเกตพฤติกรรม ๑.คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู 
บุคลากร ผู้เรียน ผู้ปกครอง 
๒. ดูสถานที่เชิงประจักษ์ เช่น 
    - สวนพ่อพอเพียง 
    - ห้องสมุด 
    - ห้องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
๓.แบบสรุปโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และ
แหล่งเรียนรู ้

๒.๕.๒ สถานศึกษามีห้องสมุด ห้องปฏิบัติการเพียงพอ 
และจัดเวทีทางวิชาการให้นักเรียนทุกคนได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง หรือ ๒ ครั้ง
ต่อ ๑ ปีการศึกษา 
(ร้อยละ ๙๓) 
 
 
 
 
 

- ตรวจสอบเอกสารหลักฐานร่องรอยการปฏิบัติงาน 
หรือข้อมูลเชิงประจักษ ์

- ตรวจสอบเอกสารที่สะท้อนผลการดำเนินงาน
พัฒนาวิชาการจากข้อมูล และหลักฐานเชิง
ประจักษ์ เช่น  
- ตรวจสอบสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ แหล่ง
เรียนรู้ของสถานศึกษา 
- รายงานผลการดำเนินงานส่งเสริม สนับสนุน ให้
มีแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา 
- แบบบันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ 
- ภาพถ่าย การจัดกิจกรรม แหล่งเรียนรู้ บันทึก
การจัดกิจกรรมเป็นต้น 

มาตรฐานท่ี ๒ ด้านการบริหารและการจัดการ (ยอดเยี่ยม=๕)  

 

ตัวชี้วดัและค่าเปา้หมายความสำเร็จ 

ตามประเด็นพิจารณาในมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนสักงามวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กำแพงเพชร 
 

มาตรฐานท่ี ๒ ด้านการบริหารและการจัดการ (ยอดเยี่ยม=๕) 



 

 

 

 

 

 

 

 

   กระบวนการบริหารจักการ 
ตัวบ่งชี้/ประเด็จพิจารณา รายการตัวชี้วัดและคา่เป้าหมายความสำเร็จปี ๖๔ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 
 
 
 

๒.๖.๑ สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
สนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้อย่าง
เพียงพอและใช้ประโยชน์เต็มศักยภาพ 
(ร้อยละ ๙๐) 
 
 

- การสัมภาษณ์ การสอบถาม การสงัเกต
พฤติกรรม 

- คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้เรียน 
ผู้ปกครอง 
- ความพึงพอใจต่อการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

๒.๖.๒ สถานศึกษามีการส่งเสริมใช้สื่อ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ 
(ร้อยละ ๙๐) 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ตรวจสอบเอกสารหลักฐานร่องรอยการ
ปฏิบัติงาน หรือข้อมูลเชิงประจักษ ์

ตรวจสอบเอกสารที่สะท้อนผลการดำเนินงานพัฒนา
วิชาการจากข้อมูล และหลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น 
- แผนปฏิบัติการประจำปี 
- บันทึกการใช้แหล่งเรียนรู ้
-โทรศัพท์มือถือ 
- ส่งงานออนไลน์ 
- ผลงานนักเรียนที่เกิดจากการใช้สื่อเทคโนโ,ยี 
- หลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาพถ่าย การจัด
กิจกรรม เป็นต้น 

ตัวชี้วดัและค่าเปา้หมายความสำเร็จ 

ตามประเด็นพิจารณาในมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนสักงามวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กำแพงเพชร 
 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ระดับคุณภาพ (ยอดเยี่ยม=๕) 

 



      กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ตัวบ่งชี้/ประเด็จพิจารณา รายการตัวชี้วัดและคา่เป้าหมายความสำเร็จปี ๖๑ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในการดำเนิน
ชีวิต 
 
 
 
 

๓.๑.๑ ครูทุกคนจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด 
และปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการศึกษาและตัวชี้วัด
ตามหลักสูตรสถานศึกษา ส่งผลให้ผู้เรียนสร้างองค์
ความรู้และจัดระบบการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
(ร้อยละ ๑๐๐) 
 

- การสัมภาษณ์ การสอบถาม การ
สังเกตพฤติกรรม 

๑.สัมภาษณ์ผู้เรียนและครูเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน เช่น 
- ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่
อย่างไร 
- ผูเรียนมีโอกาสได้เรียนรู้จากชุมชนในเรื่องใดบ้าง ผู้เรียนชอบเรียน
วิชาอะไร เพราะอะไร 

๓.๑.๒ ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถ
นำไปจัดการเรียนการสอนได้จริงและผู้เรียนสามารถ
นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ (ร้อยละ ๑๐๐) 
 
 
 
 

- การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน
ร่องรอยการปฏิบัติงาน ข้อมูลเชิง
ประจักษ ์

๑.หลักสูตรสถานศึกษา 
๒.แผนการจัดการเรียนรู้/บันทึกหลังแผน 
๓.เอกสารหลักฐานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
๔.ผลงานนักเรียน/แฟ้มสะสมงาน 
๕.สื่อการเรียนการสอน/แหล่งเรียนรู้ 
๖.สมุดการบ้าน/ชิ้นงาน 

๓.๑.๓ ครูทุกคนมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ 
(วิจัย/สื่อการสอน/รูปแบบ/วิธีการ) อย่างน้อยภาค
เรียนละ ๑ ชิ้น และมีการเผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทั้งในและนอกสถานศึกษา (ร้อยละ ๑๐๐) 
 
 
 

- การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน
ร่องรอยการปฏิบัติงาน ข้อมูลเชิง
ประจักษ ์

๑.หลักสูตรสถานศึกษา 
๒.แผนการจัดการเรียนรู้/บันทึกหลังแผน 
๓.แผนการสอนบูรณาการ 
๔.การแข่งขันทักษะวิชาการต่างๆ  
๕.การเรียนการสอนแบบโครงงาน IS1, IS2, STEM, Active 
Learning 

 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วดัและค่าเปา้หมายความสำเร็จ 

ตามประเด็นพิจารณาในมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนสักงามวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กำแพงเพชร 
 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ระดับคุณภาพ (ยอดเยี่ยม=๕) 

 



      กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ตัวบ่งชี้/ประเด็จพิจารณา รายการตัวชี้วัดและคา่เป้าหมายความสำเร็จปี ๖๑ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 

 

๓.๒.๑ ครูร้อยละ ๘๐ ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
การจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและ
สร้างโอกาสให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอด้วย
วิธีการที่หลากหลาย 
(ร้อยละ ๑๐๐) 
 
 
 
 
 
 

- การสัมภาษณ์ การสอบถาม การ
สังเกตพฤติกรรม 

๑. สัมภาษณ์ผู้เรียนและครูเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน เช่น 
- ผู้เรียนได้ใช้สื่อหรือเทคโนโลยีทีค่รูผูส้อนเตรียมมาในการเรียนการ
สอนหรือไม ่
- ผู้เรียนได้มีโอกาสได้เรียนรู้จากชุมชนในเรื่องใดและจากแหล่ง
เรียนรู้ใดบ้าง ผู้เรียนชอบเรียนวิชาอะไร เพราะเหตุใด 
- ครูมีการนำสื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้มาใช้ในการจดักิจกรรม
การเรียนการสอนหรือไม่อย่างไร 
- การใช้สื่อเทคโนโลยีต้องมีทะเบียนคุมสื่อ 

๓.๒.๒ ครูร้อยละ ๘๐ ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและ
ภายนอกโรงเรียนและภูมิปัญญาท้องถ่ินในการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(ร้อยละ ๑๐๐) 
 
 
 
 
 

- การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน
ร่องรอยการปฏิบัติงาน ข้อมูลเชิง
ประจักษ ์

๑.หลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดการเรียนการสอน 
๒.เอกสารหลักฐานการวัดผลและประเมินผล เครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู ้
๓.ทะเบียนคุมสื่อ 
๔.สถิติการใช้แหล่งเรียนรู้ เช่น 
   - ห้องสมุด 
   - ภายนอก,หมู่บ้าน,วิทยากรท้องถ่ิน, 
   - ผลงานนักเรียนฝแฟ้มสะสมงาน/สื่อการเรียนการสอน 

 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วดัและค่าเปา้หมายความสำเร็จ 

ตามประเด็นพิจารณาในมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนสักงามวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กำแพงเพชร 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ระดับคุณภาพ (ยอดเยี่ยม=๕) 

 



      กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ตัวบ่งชี้/ประเด็จพิจารณา รายการตัวชี้วัดและคา่เป้าหมายความสำเร็จปี ๖๑ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 
๓.๓ มีการบริหารจัดการ
ชั้นเรียนเชิงบวก  
 

 
 

๓.๓.๑ ครูร้อยละ ๘๐ จัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน 
ให้น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน และเอ้ือต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 
(ร้อยละ ๑๐๐) 
 
 

นิเทศชั้นเรียน 
-บรรยากาศชั้นเรียน/จัดโต๊ะเก้าอี้ 
-ป้ายความรู้ต่างๆ 
-มุมความรู้สาระต่างๆ 
แบบสอบถามความพึงพอใจบรรยากาศชั้นเรียน 

-สัมภาษณ์นักเรียน/ครู การจัดบรรยากาศชั้นเรียน 
-แบบนิเทศชั้นเรียน/บรรยากาศชั้นเรียน 

๓.๓.๒ ครูร้อยละ ๘๐ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง
บวก โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนรวมในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีความสุข 
(ร้อยละ ๑๐๐) 
 
 
 

นิเทศการสอน 
การใช้ส่ือ/นวัตกรรม 
-แผนการสอน 
-ทะเบียนส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 
-ทะเบียนการใช้ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 
แบบสอบถามการจัดการสอน 

-สัมภาษณ์นักเรียน/ครู การจัดการเรียนการสอน 
-แบบนิเทศการสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วดัและค่าเปา้หมายความสำเร็จ 

ตามประเด็นพิจารณาในมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนสักงามวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กำแพงเพชร 
 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ระดับคุณภาพ (ยอดเยี่ยม=๕) 

 



      กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ตัวบ่งชี้/ประเด็จพิจารณา รายการตัวชี้วัดและคา่เป้าหมายความสำเร็จปี ๖๑ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และ
นำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 
 
 

๓.๔.๑ มีการตรวจสอบผู้เรียนอย่างเป็นระบบมีข้ันตอน
โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม
กับเป้าหมาย และการจัดการเรียนการสอน 
(ร้อยละ ๙๓) 

การสัมภาษณ์การสอบถามการสังเกต
พฤติกรรม 

-สัมภาษณ์ผู้เรียน และครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอน เช่น -ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนหรือไม่ อย่างไร ผู้เรียนได้รว่มกำหนดเกณฑ์การ
ประเมินผล/ช้ินงานต่างๆ หรือร่วมประเมนิผลการเรียน
หรือไม่ -สังเกตกระบวนการเรียนการสอน พฤติกรรม
ของครู เช่น การใช้ คำถามท่ีหลากหลายระดับเพื่อ
ส่งเสริมการคิดช้ันสูง 
- -หลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ บันทึก
ผลหลังสอน เอกสารหลักฐานการวัดและประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ ประเมินผลการเรียนรู้ สมุดการบ้านท่ี
แสดงให้เห็นการให้ข้อมูลย้อนกลับช้ินงานหรือ ผลงาน
ของผู้เรียน/แฟ้มสะสมงาน ส่ือการเรียนการสอนฯลฯ 

๓.๔.๒ มีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและนำผลมา
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
(ร้อยละ ๙๓) 

การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน 
ร่องรอยการปฏิบัติงาน หรือข้อมูลเชิง 
ประจักษ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วดัและค่าเปา้หมายความสำเร็จ 

ตามประเด็นพิจารณาในมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนสักงามวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กำแพงเพชร 
 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ระดับคุณภาพ (ยอดเยี่ยม=๕) 



   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ตัวบ่งชี้/ประเด็จพิจารณา รายการตัวชี้วัดและคา่เป้าหมายความสำเร็จปี ๖๑ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้
 
 
 

๓.๕.๑ ครูร้อยละ ๘๐ เข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : 
PLC) ระหว่างครูและผู้เก่ียวข้อง พร้อมทั้งแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
(ร้อยละ ๙๖) 

- การสัมภาษณ์ การสอบถาม สังเกต
พฤติกรรม 

- สัมภาษณ์ผู้เรียนครูและผู้ปกครองเก่ียวกับการพฤติกรรม 
ปัญหา 
แนวทางการแก้ปัญหาของนักเรียน 
- เกียรติบัตรครู  
- สรุปอบรม 
- สรุปกิจกรรม PLC 

๓.๕.๒ สถานศึกษามีการนิเทศภายในอย่างต่อเน่ือง 
เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
(ร้อยละ ๑๐๐) 
 
 
 

- การตรวจสอบเอกสาร หลักฐานเชิง
ประจักษ ์

-บันทึกการจัดกิจกรรมโฮมรูม ร่องรอยการปฏิบัติงาน  
- บันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- รายการการประชุมผู้ปกครอง 
- SAR คร ูและ วฐ.๒ 
- แบบรายงานการนิเทศ 

 

 
 
 


