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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

รำยงำนประจ ำปีของสถำนศึกษำ โรงเรียนสวนศรีวิทยำ 
 

 โรงเรียนสวนศรีวิทยา ตั้งอยู่ท่ี ๒๘๐ ถนนหลังสวน ต าบลหลังสวน อ าเภอหลังสวน   จังหวัดชุมพร สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖   
มีบุคลากร รวมทั้งสิ้น ๑๖๙ คน มีจ านวนนักเรียนทั้งหมด ๒,๕๓๘ คน  ได้รับการติดตามตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑  เมื่อวันที่ ๑๑  เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยผลการติดตาม
ตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพภายใน     ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ตามกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๓และปรับปรุง พ.ศ. 2561 และผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ 
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานกระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  มาตรฐาน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผลการติดตามตรวจสอบและประเมินภาพรวมสรุปได้ 
ดังนี้ 
 

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามกฎกระทรวง   
    ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ และปรับปรุง พ.ศ. 2561 
 

มีระดับคุณภาพดี ได้แก่ 

มาตรฐานที่ ๑ - ๓ 
 

มีระดับคุณภาพต่ ากว่าดี ได้แก่ 

          - 
1 จุดเด่น  
  ๑. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างต่อเนื่อง 

      ๒. โรงเรียนมีระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ช่วยควบคุมดูแล  ก ากับติดตาม ช่วยให้ 
ด าเนินโครงการต่างๆ เป็นไปตามเป้าหมายและมีคุณภาพ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 ๓. ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้ง ภูมิปัญญาท้องถิน่ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีข้ันตอน โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมิน ผลที่เหมาะสม
กับเปา้หมายในการจัดการเรียนรู้  ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน มีการพัฒนาตนเองและ
สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิซาชีพระหว่างครูเพ่ือพัฒนา และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง 
2. จุดควรพัฒนำ 
  ๑. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตลอดจนสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม
ให้มีคุณภาพสูงขึ้น  

ก 
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   ๒. พัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยง 
กับชีวิตจริงและพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ตรงตามความต้องการของครู และ
สถานศึกษา ให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น 
  ๓. พัฒนาครูให้จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐาน การเรียนรู้ ตัวขี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียน รู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง และสามารถ น าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข  ให้มีคุณภาพ
มากขึ้น 

๓. แนวทำงกำรพัฒนำ เพ่ือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
  จัดโครงการพัฒนาครูที่เน้นการจัดการเรียนการสอนที่กระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐาน การ
เรียนรู้ ตัวขี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียน รู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง และสามารถ 
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี
ความสุข  ให้มีคุณภาพมากข้ึน ครูสร้างนวัตกรรมส าหรับการเรียนการสอนให้น่าสนใจ เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
๔. ควำมต้องกำรช่วยเหลือ  

    4.1 ผู้เชี่ยวชาญในการสร้างสื่อการเรียนการสอน 
    4.๒ เจ้าหน้าที่ในการท างานอื่น ๆ ที่ไม่ใช่การสอน 
     4.๓ งบประมาณในการสนับสนุนส่งเสริมความสามารถของนักเรียนและครู 
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ค ำน ำ 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาเป็นการสรุปผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่สะท้อนผล

การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 3 มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพของผู้เรียน กระบวนการบริหาร
และการจัดการของผู้บริหาร สถานศึกษา และกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผลการ
วิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และระบุแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต โดยมีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
น าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาให้ต้นสังกัดและสาธารณชนได้รับทราบ  
   
 

(นายเจริญ ทองศิริ) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนสวนศรีวิทยา 
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สำรบัญ 
เรื่อง หน้ำ 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร ก 
ค าน า ค 
สารบัญ ง 
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา    1 
ตอนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา      6 
ตอนที่ 3 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา   10 
บรรณานุกรม 16 
ภาคผนวก 17 
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ตอนที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐำน 

 
1  ข้อมูลทั่วไป 
 

 โรงเรียนสวนศรีวิทยา  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๑  ตั้งอยู่เลขที่  ๒๘๐  ถนนหลังสวน  ต าบลหลังสวน  อ าเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  
รหัสไปรษณีย์ ๘๖๑๑๐ โทรศัพท์๐๗๗-๕๔๑๐๕๐ โทรสาร ๐๗๗-๕๔๔๑๙๙ website http://www.suansri.ac.th 
เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  รับผิดชอบจัดการศึกษาในพื้นที่เขตบริการ คือ  
ทุกต าบลในอ าเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร 

 
2.  ข้อมูลผู้บริหำร 

2.1 ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

นายเจริญ  ทองศิริ  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท การบริหารการศึกษา  ด ารงต าแหน่งในโรงเรียนนี้ตั้งแต่ 
พ.ศ. 2561 

    2.2 รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

2.2.1 นางสาวสุกัญญา ขอรัตน์  วุฒิการศึกษาสูงสุด  การศึกษามหาบัณฑิต การศึกษาภาษาไทย ด ารง
ต าแหน่งในโรงเรียนนี้ตั้งแต่  พ.ศ. 2558 

2.2.2 นายปฐมพงศ์ ชวาลิต วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาดุษฏีบัณฑิต การบริหารการศึกษา 
ด ารงต าแหน่งในโรงเรียนนี้ตั้งแต่  พ.ศ. 2558 

2.2.3 นางกษมาพร ชวาลิต  วุฒิการศึกษาสูงสุด  การศึกษามหาบัณฑิต 
ด ารงต าแหน่งในโรงเรียนนี้ตั้งแต่  พ.ศ. 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.suansri.ac.th/
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3.  ข้อมูลนักเรียน  (ณ วันที่  3 ธันวาคม 2561  ) 

ระดับชั้นเรียน จ ำนวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชำย หญิง ต่อห้อง 

ม.๑ ๑๒ 186 261 447 37.25 
ม.๒ ๑๒ 205 270 475 39.58 
ม.๓ ๑๒ 180 264 444 37.00 
รวม ๓๖ 571 795 1366 37.94 
ม.๔ ๑๒ 145 249 394 29.08 
ม.๕ ๑๒ 159 264 423 35.25 
ม.๖ ๑๑ 110 245 355 32.27 
รวม ๓๕ 414 758 1172 33.49 

รวมท้ังหมด ๗๑ 985 1553 2538 35.75 
   

4.  ข้อมูลครูและบุคลำกร 

ประเภท 
บุคลำกร 

เพศ ระดับกำรศึกษำสูงสุด อำยุ
เฉลี่ย 

ประสบกำรณ์กำร
ท ำงำนเฉลี่ย ชำย หญิง ต่ ำกว่ำ 

ป.ตรี 
ป.ตรี สูงกว่ำ 

ป.ตรี 
ผู้อ ำนวยกำร ๑ - - - ๑ ๕๙ ๓๗ 
รองผู้อ ำนวยกำร ๑ ๒ - - ๓ ๔๑ ๔ 
ครูประจ ำกำร 28 95 - ๘๔ ๓๙ ๓๐ ๑๐ 
ครูอัตรำจ้ำง ๘ ๘ - ๑๖ - ๒๘ ๔ 
นักกำร/ภำรโรง ๒ ๑ ๓ - - ๕๕ ๒๕ 
พนักงำนขับรถ ๒ - ๒ - - ๕๕ ๒๕ 
ยำม ๓ - ๓ - - ๔๕ ๑๐ 
เจ้ำหน้ำที่ ๕ ๑๓ ๕ ๑๓ - ๑๘ ๕ 

รวม ๕๐ ๑๑๙ ๑๓ ๑๑๓ ๔๓ ๔๑ ๑๕ 
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5.  ข้อมูลอำคำรสถำนที่ 

 ข้อมูลอาคารสถานที่ ประกอบด้วย จ านวนอาคาร จ านวนห้องประกอบ 

  อาคารเรียนจ านวน     ๘ หลัง    
  อาคารประกอบจ านวน   8 หลัง  
  ห้องน้ า      20    หลัง    
  สนามกีฬา   6 สนาม     
  บ้านพักครู   15 หลัง 
   

๖. ข้อมูลงบประมำณ 

 1 กลุ่มบริหารวิชาการ       จ านวน  5,952,143     บาท   คิดเป็นร้อยละ  54.63 
 2 กลุ่มบริหารงบประมาณ    จ านวน  181,000        บาท   คิดเป็นร้อยละ    1.67      

- ส ารองจ่าย       จ านวน  1,011,612     บาท   คิดเป็นร้อยละ    9.28 
3 กลุม่บริหารงานบุคคล        จ านวน  291,200        บาท   คิดเป็นร้อยละ    2.67 
4 กลุ่มบริหารทั่วไป       จ านวน  3,459,685     บาท   คิดเป็นร้อยละ  31.75 

 

๗.  ข้อมูลสภำพชุมชนโดยรวม 

สภำพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ  เป็นลักษณะชุมชนเมืองเป็นส่วนใหญ่  บริเวณใกล้เคียง
โดยรอบโรงเรียน ได้แก่ ต.ขันเงิน , ต.หลังสวน , ต.พ้อแดง , ต.แหลมทรำย อำชีพหลักของชุมชน คือเกษตรกรรม 
เนื่องจำก พ้ืนที่โดยรวมเป็นที่รำบลุ่ม เหมำะแก่กำรท ำกำรเกษตร และอยู่ใกล้แหล่งน้ ำ ประชำกรส่วนใหญ่นับถือ
ศำสนำพุทธ  ประเพณี / ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปคือ ประเพณีแห่พระแข่งเรือชิงโล่และถ้วย
พระรำชทำน ตักบำตรเทโวในวัน แรม ๑ ค่ ำ เดือน ๑๑ ของทุกปี 

ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบกำรศึกษำระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ อำชีพหลัก คือ เกษตรกรรมส่วนใหญ่นับถือ
ศำสนำพุทธ  ฐำนะทำงเศรษฐกิจ/รำยได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปีต่ ำกว่ำ  ๑๕๐,๐๐๐  บำท บำท  จ ำนวนคน
เฉลี่ยต่อครอบครัว  ๕  คน 
 โอกำสของโรงเรียน คือ มีแหล่งเรียนรู้หลำกหลำย ทั้งสถำนที่ และผู้รู้ในท้องถิ่น นอกจำกนี้มีวัดหลำยวัดที่
อยู่ใกล้ นักเรียนไปท ำกิจกรรมต่ำง ๆได้  ผู้น ำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กำรสนับสนุนทั้งทำงด้ำน
กำรเงิน  ควำมรู้ และร่วมมือในกำรพัฒนำโรงเรียนเป็นอย่ำงดี 

ข้อจ ำกัด  แนวโน้มควำมต้องกำรของชุมชน ต้องกำรให้บุตรหลำนเข้ำเรียนที่โรงเรียน      
สวนศรีวิทยำ เป็นจ ำนวนมำกแต่ด้วยเหตุจ ำกัดในหลำย ๆ ด้ำนท ำให้ไม่สำมำรถรับนักเรียนตำมที่ชุมชนต้องกำรได้ 
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๘.  แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญำท้องถิ่น ปรำชญ์ชำวบ้ำน 

แหล่งเรียนรู้ภำยใน สถิติกำรใช้ (ครั้ง/ปี ) 

๑.ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์     ใช้ตลอดภาคเรียน 
2.ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์       60 
3.ห้องปฏิบัติการทางภาษา  120 
4.หอสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก  ใช้ตลอดภาคเรียน 
5.พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาชาวบ้าน 10 
6.เรือนเพาะช างานเกษตร ใช้ตลอดภาคเรียน 
7.ห้อง  e–learning 20 
8.ธนาคารโรงเรียน 5 
9.โรงฝึกงาน ใช้ตลอดภาคเรียน 
๑0.ห้องดนตร/ีศิลปะ/นาฏศิลป์ ใช้ตลอดภาคเรียน 
11.ห้องศูนย์ภาษาต่างประเทศ 20 

12.ห้องแนะแนว 
60 

 
แหล่งเรียนรู้ภำยนอก สถิติกำรใช้ (ครั้ง/ปี ) 
1.ห้องสมุดประชาชน 10 
2.ศาลจังหวัดหลังสวน 5 
3.วัด  5 
4.เรือรบหลวงจ าลองจักรีนฤเบศร์ 5 
5.วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน 1 
6.ร้าน ส.เบญจรงค์ 5 
7.สวนนายด า 5 
8.สถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท. หลังสวน 20 
9.หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ าพะโต๊ะ 3 
๑0.เกาะพิทักษ์ 3 
๑1.ป่าชายเลน 3 
๑2.ศูนย์ข้อมูลเมืองหลังสวน 3 

 

 



๕ 
 

 

 

๙.  ผลงำนดีเด่นในรอบปีที่ผ่ำนมำ 

       ๙.1  ผลงานดีเด่น 

ประเภท 
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 

ระดับสูงสุด 1 รางวัล 
หน่วยงานที่มอบรางวัล 

สถานศึกษา รางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (OBECQA ) 

สพฐ. 

ผู้บริหาร รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ( OBEC AWARDS)  
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
ผอ.สถานศึกษายอดเยี่ยมด้านการบริหาร
จัดการ ปี 2561 

สพฐ. 

คร ู รางวัลครูผู้ฝึกสอน นักเรียนแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 
68/61 ได้รับรางวัลในระดับภาคและชาติ 
จ านวน 141 คน 

สพฐ. 

นักเรียน รางวัลแข่งขันทักษะทางวิชาการ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68/61 ได้รับ
รางวัลในระดับภาคและชาติ จ านวน ๒๔๖ 
คน 

สพฐ. 

  

        8.2  งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลส าเร็จ ( 1 งาน/โครงการ/กิจกรรม) 

ที ่ ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ภาพความส าเร็จ/รางวัลที่ได้รับ(ถ้ามี) 

๑ โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

 

เกียรติบัตรระดับภาคและชาติ  ได้รับเหรียญทอง 27 
รายการ  เหรียญเงิน ๒๖ รายการ  เหรียญทองแดง 
12 รายการ  
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ตอนที่ 2 
ทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

 

1.วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำย 

 ปรัชญาการศึกษา “สุ.จ.ิปุ.ลิ” 

 วิสัยทัศน์   ภำยในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โรงเรียนสวนศรีวิทยำเป็นโรงเรียนมำตรฐำนสำกลบนพ้ืนฐำนของควำม

เป็นไทย 

 พันธกิจ           

     พัฒนำและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพตำม

มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและมำตรฐำนสำกล เพ่ือให้ผู้เรียนมีควำมรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม   บนพ้ืนฐำนของ

ควำมเป็นไทย ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะตำมสมรรถนะ และสำมำรถปฏิบัติงำน

ได้ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ โรงเรียนบริหำรจัดกำรศึกษำโดยใช้กระบวนกำรมีส่วนร่วมและยึดหลัก  ธรรมำภิบำล 

 ค่านิยมองค์กร   ร่วมคิด ร่วมท ำ ร่วมรับผิดชอบ ร่วมแก้ไขปัญหำ และร่วมแบ่งปันควำมสุข 

 เป้าประสงค์ (Corporate / Goal) 

  ๑. ผู้เรียนมีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล มีศักยภำพในกำรแข่งขัน 

  ๒. ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม เห็นคุณค่ำ สืบสำน และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 

วัฒนธรรมท้องถิ่น 

  ๓. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทักษะตำมสมรรถนะ และสำมำรถ

ปฏิบัติงำนได้ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 

        ๔. โรงเรียนบริหำรจัดกำรศึกษำโดยใช้กระบวนกำรมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมำภิบำล 
  ๕. โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภำพ น่ำดู น่ำอยู่ น่ำเรียน 
  ๖. โรงเรียนได้รับกำรรับรองคุณภำพกำรศึกษำ 
           ๗. ผู้รับบริกำรพึงพอใจ 

๒. เอกลักษณ์ของโรงเรียน   สืบสำนวัฒนธรรมท้องถิ่น 

๓. อัตลักษณ์ของโรงเรียน    น้ ำใจงำม  ควำมรู้ดี  กีฬำเด่น 
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4. มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของสถำนศึกษำ 
มำตรฐำน / ประเด็นกำรพิจำรณำ 

มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 

๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  
๒) มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ

แก้ปัญหา 
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
๔) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
๑. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

   3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
   4.พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
   5.จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   6.จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
   1.จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

2.ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3.มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
4.ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
5.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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5.งำน/โครงกำร/กิจกรรม (ระบุชื่องำน/โครงกำร/กิจกรรม ที่ด ำเนินกำรในปีกำรศึกษำที่รำยงำน) 

  ๑. โครงกำรระดมทรัพยำกรฯ 
  ๒. โครงกำรกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 
 2.1 OPEN HOUSE  2.2 แข่งขันทักษะ   2.3 ปรับปรุงหลักสูตร  2.4 อบรมครูเรื่องการสอน IS 
  3. โครงกำรกลุ่มบริหำรงบประมำณฯ 
 3.1 วิเคราะห์องค์กร  3.2 พัฒนางานประกันฯ 3.3 จัดท าแผนปฏิบัติการ 3.4 พัฒนาระบบควบคุม
ภายใน 3.5 นิเทศงานงบประมาณ 
  4. โครงกำรกลุ่มบริหำรทั่วไป 
 4.1 ตรวจสุขภาพประจ าปี  4.2 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน  4.3 เด็กไทยฟันดี  4.4 เสียงตาม
สายยามเช้า 4.5 ผู้น าหน้าเสาธง   4.6 จัดรายการวิทยุ   4.7 สารสนเทศ   4.8 เพ่ิมประสิทธิภาพงานโสตฯ 
 4.9 ระบบบริหารจัดการโรงอาหาร  4.10 จัดท าบัตรประจ าตัวนักเรียน 
  5. โครงกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
  5.1 พัฒนาครูและบุคลากร  5.2 จัดท าคู่มือบุคลากร  5.3 ยกย่องเชิดชูบุคลากร   5.4 หนังสือเกษียณ
ร าลึก  5.5 สัมมนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  5.6 ฝึกทบทวนผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร 
  6. โครงกำรกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน 
   6.1 เยี่ยมบ้านนักเรียนและเอกสารปพ.6   6.2 ประชุมผู้ปกครอง ม.1 , ม.4   6.3 โรงเรียนสีขาว  
6.4 อบรมจริยธรรมนักเรียน ม.4   6.5 ส่งเสริมประชาธิปไตย    6.6 To be number one   6.7 ประชุม
ผู้ปกครอง ม.1 – 6  6.8 ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ม.1 – 6  6.9 ทัศนศึกษา ม. 4  6.10 ทัศนศึกษา ม.๕
6.11 ทัศนศึกษา ม. 6 

 7. โครงกำรกลุ่มสำระฯวิทยำศำสตร์ 
   7.1 จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์   7.2 ปรับปรุงกล้องจุลทรรศน์  7.3 ค่ายห้องเรียนพิเศษ 
STME  7.4 OPEN HOUSE  7.5 ค่ายชีววิทยา  7.6 สอนเสริมฯ  7.7 อบรมปฏิบัติการ ชีวะ เคมีฯ 
7.8 ร่วมมหกรรมวิทยาศาสตร์  7.9 แข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์  7.10 ฟิสิกส์สัปยุทธ์  7.11 แข่งขันหุ่นยนต์  
จรวดขวดน้ า  7.12 โครงงานดาราศาสตร์ 
8. โครงกำรกลุ่มสำระฯ คณิตศำสตร์ 
   8.1 คิดเลขเร็ว  8.2 อบรมโครงงานคณิตศาสตร์   8.3 รกัคณิตไม่ติด 0   8.4 พัฒนาบุคลากรคณิตฯ 
9. โครงกำรกลุ่มสำระฯ ต่ำงประเทศ 
   9.1 เรียนภาษาจีนกับเจ้าของภาษา  9.2 รักอังกฤษพิชิต G-PaX   9.3 วันคริสต์มาส   9.4  OPEN 
HOUSE  9.5 ค่ายฝรั่งเศสจีน  9.6 ติว PAT 
10. โครงกำรกลุ่มสำระฯ ภำษำไทย 
   10.1 ค่ายส่งเสริมอัจฉริยภาพ   10.2 วันสุนทรภู่     10.3 เอ้ือนไพเราะเสนาะโสต    10.4 ลีลา
ภาษา   10.5 สร้างสรรค์วรรณศิลป์   10.6 หมอภาษา  10.7 สอบวัดอัจฉริยภาพภาษาไทย  10.8 สอนเสริม
เติมเต็มวิชาภาษาไทย  10.9 วันภาษาไทย  10.10 OPEN HOUSE 



๙ 
 

 

 

11. โครงกำรกลุ่มสำระฯ สังคมฯ 
   11.1 พุทธมามกะ  11.2 หล่อเทียน   11.3 ลานบุญลานธรรม   11.4 งามอย่างไทย  11.5 สวนศรี
รวมใจใฝ่ธรรม  11.6 วันอาเซียน  11.7 ทัศนศึกษารักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น  11.8 สอบวัดอัจฉริยภาพสังคม
11.9 ค่ายคุณธรรมน้อมน าสังคม  11.10 วันกตัญญ ู  11.12 ยกระดับผลสัมฤทธิ์    11.13 พิพิธภัณฑ์เพ่ือ
การศึกษา  11.14 ส่งเสริมความเป็นเลิศ  11.15 คู่มือวิชาหน้าที่พลเมือง 11.16 OPEN HOUSE 
12. โครงกำรกลุ่มสำระฯ กำรงำนฯ 
   12.1 OPEN HOUSE  12.2 แข่งทักษะฯ   12.3 ทัศนศึกษาสวนลุงนิล    12.4 การเรียนฯ 
เกษตร   12.5 ผักกางมุ้ง  12.6 เสริมทักษะงานช่าง  12.7 สืบสานฯลอยกระทง   12.8 อัจฉริยภาพงานช่าง 
13. โครงกำรกลุ่มสำระฯ ศิลปะ 
   13.1 ค่ายดนตรีไทย  13.2 บรรยาย "อาชีพทางดนตรี"   13.3 ไหว้ครูและครอบครูดนตรีไทย 
13.4 ไหว้ครูและครอบครุนาฏศิลป์ 13.5 ค่ายนาฏศิลป์ 13.6 สีสันบาติก  13.7 OPEN HOUSE  
13.8 ค่ายดนตรีสากล  13.9 สู่ความเป็นเลิศดนตรีสากล  13.10 สู่ความเป็นเลิศวงโยฯ  
14. โครงกำรกลุ่มสำระฯ พลศึกษำ 
   14.1 กีฬาจังหวัดชุมพร   14.2 กีฬาฟุตบอล   14.3 มวยไทยสมัครเล่น    14.4 กีฬาวู๊ดบอล 
14.5 กีฬาเปตอง  14.6 กีฬาบาสเกตบอล   14.7 เรือพาย 5 สนาม   14.8 ปรับปรุงสนามกีฬา  
14.9 ปรับปรุงห้องพักครู   14.10 กีฬาต้านยาเสพติด   14.11 ทดสอบสมรรถภาพทางกาย  
14.12 ส่งเสริมการเรียนการสอนพลฯ 
15. โครงกำรกลุ่มงำนห้องสมุด 
 15.1 เพ่ิมปริมาณความหลากหลายของสื่อ   15.2 พัฒนางานห้องสมุด  15.3 สร้างนิสัยรักการอ่าน    
15.4 อบรมการเข้าเล่ม  15.5 ศึกษาดูงานห้องสมุด 
16. โครงกำรกลุ่มงำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
   16.1 เข้าค่ายพักแรม   16.2 นักศึกษาวิชาทหาร    16.3 วิถีพุทธวิถีไทย  16.4 อบรมเทคนิคการ
สร้างสื่อฯ 
17. โครงกำรกลุ่มงำนแนะแนว 
   17.1 เพศวิถีศึกษา  17.2 เพ่ือนที่ปรึกษา  17.3 ด้วยรักและยินดี    17.4 มอบประกาศฯ 
17.5 แนะแนวการศึกษา  17.6 ส่งเสริมการเรียนการสอน   17.7 ดูแล ส่งเสริมนร.เรยีนร่วม 
18. โครงกำรงำนอำคำรสถำนที่ 
   กิจกรรมบ ารุงซ่อมแซม    กิจกรรมจัดซื้อจัดจ้าง  
19. โครงกำรกลุ่มงำน ICT 
   จัดซื้อครุภัณฑ์ฯ  ซ่อมครุภัณฑ์ฯ 
20. โครงกำรกลุ่มสำระฯวิทยำศำสตร์/คอม 
  20.1 OPEN HOUSE คอมฯ   20.2 วัสดุการเรียนฯ คอมฯ  20.3 วัสดุแข่งทักษะฯ คอมฯ 
20.4 พัฒนาอัจฯ ด้านคอมฯ  20.5 ความเป็นเลิศฯด้านคอมฯ  20.6 อบรมซอฟแวร์ ม.ต้น  20.7 อบรม
ซอฟแวร์ ม.ปลาย  20.8 อบรมครู (นวัตกรรม)  20.9 สอนเสริมฯคอมฯ 
   



๑๐ 
 

 

 

ตอนที่ 3 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 

1. ผลกำรประเมินรำยมำตรฐำน 

มำตรฐำนที่ 1  คุณภำพของผู้เรียน 
 
1.   ระดับคุณภำพ ดี 

2. กระบวนกำรพัฒนำ 
 โรงเรียนได้ด าเนินงานตามโครงการสร้างนิสัยรักการอ่าน  ค่ายส่งเสริมอัจฉริยภาพ   หมอภาษา  สอน
เสริมเติมเต็มวิชาภาษาไทย  จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์   ค่ายห้องเรียนพิเศษ STME  ค่ายชีววิทยา         
สอนเสริมเติมเต็ม  อบรมปฏิบัติการ ชีวะ เคมี ฟิสิกส์ ร่วมมหกรรมวิทยาศาสตร์  แข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์  
ฟิสิกส์สัปยุทธ์  แข่งขันหุ่นยนต์  จรวดขวดน้ า  โครงงานดาราศาสตร์   คิดเลขเร็ว  อบรมโครงงานคณิตศาสตร์   
รักคณิตไม่ติด 0 พัฒนาอัจฉริยภาพ ด้านคอมพิวเตอร์  ความเป็นเลิศด้านคอมคอมพิวเตอร์  อบรมซอฟแวร์ ม.ต้น  
ม.ปลาย  แนะแนวการศึกษา   
 

3. ผลกำรด ำเนินงำน 
 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 

มำตรฐำน / ประเด็นกำรพิจำรณำ ผลที่ได้(ร้อยละ) ระดับคุณภาพ 
มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน - ดี 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน - ดี 
๑) มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำรและกำรคิด

ค ำนวณ  
72.97 ดี 

          ๑.๑) ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน 79.26 ดี 

          ๑.๒) ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรเขียน 79.22 ดี 

          ๑.๓) ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร 79.07 ดี 

          ๑.๔) ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดค ำนวณ 72.97 ดี 

๒) มีควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำย 
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น และแก้ปัญหำ 

76.85 ดี 

          ๒.๑) ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ 77.76 ดี 

          ๒.๒) ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ 76.85 ดี 



๑๑ 
 

 

 

มำตรฐำน / ประเด็นกำรพิจำรณำ ผลที่ได้(ร้อยละ) ระดับคุณภาพ 
          ๒.๓) ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรอภิปรำยแลกเปลี่ยนควำม
คิดเห็น 

78.91 ดี 

          ๒.๔) ผู้เรียนใช้เหตุผลประกอบกำรตัดสินใจในกำรแก้ปัญหำ 78.00 ดี 

๓) มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม 95.96 ดีเลิศ 
          ๓.๑) ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรรวบรวมควำมรู้ได้ด้วยตัวเอง 96.64 ดีเลิศ 

          ๓.๒) ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรท ำงำนเป็นทีม 97.27 ยอดเยี่ยม 

          ๓.๓) ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรเชื่อมโยงองค์ควำมรู้ และ
ประสบกำรณ์ มำใช้ในกำร สร้ำงสรรค์   สิ่งใหม่ ๆ เป็นแนวควำมคิด 
โครงกำร โครงงำน ชิ้นงำน ผลผลิต 

95.96 ดีเลิศ 

๔) มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 98.73 ดี 
         ๔.๑) ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี 98.81 ดี 

         ๔.๒) ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรใช้สำรสนเทศ 98.73 ดี 

         ๔.๓) ผู้เรียนมีควำมสำมำรถใช้เทคโนโลยีในกำรสื่อสำร 99.05 ดีเลิศ 

๕) มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 36.88 ดี 
         ๕.๑) ค่ำเฉลี่ยร้อยละผลกำรทดสอบระดับชำติ ชั้นมัธยมศึกษำ     
ปีที่ ๓ (0-NET) 

42.71 ยอดเยี่ยม 

         ๕.๒) ค่ำเฉลี่ยร้อยละผลกำรทดสอบระดับชำติ ชั้นมัธยมศึกษำ    
ปีที่ ๖ (0-NET) 

36.88 ดี 

         ๕.๓) ค่ำเฉลี่ยร้อยละผลกำรทดสอบชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ 61.75 ดี 

         ๕.๔) ค่ำเฉลี่ยร้อยละผลกำรทดสอบชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๒ 62.00 ดี 

         ๕.๕) ค่ำเฉลี่ยร้อยละผลกำรทดสอบชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ 62.51 ดี 

         ๕.๖) ค่ำเฉลี่ยร้อยละผลกำรทดสอบชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ 61.93 ดี 

         ๕.๗) ค่ำเฉลี่ยร้อยละผลกำรทดสอบชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๕ 61.83 ดี 

         ๕.๘) ค่ำเฉลี่ยร้อยละผลกำรทดสอบชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖ 62.68 ดี 

๖) มีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำนและเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ 94.38 ดี 
         ๖.๑) ผู้เรียนมีควำมรู้พื้นฐำน พร้อมที่จะศึกษำต่อในระดับชั้นที่
สูงขึ้น 

97.70 ดี 

 



๑๒ 
 

 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ผลที่ได้(ร้อยละ) ระดับคุณภาพ 
         ๖.๒) ผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐำน พร้อมที่จะศึกษำต่อในระดับชั้นที่
สูงขึ้น 

94.93 ดี 

         ๖.๓) ผู้เรียนมีควำมรู้พื้นฐำนในกำรท ำงำนหรืองำนอำชีพ 94.74 ดี 

         ๖.๔) ผู้เรียนมี ทักษะพ้ืนฐำนในกำรท ำงำนหรืองำนอำชีพ 95.84 ดี 

         ๖.๕) ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีในกำรท ำงำนหรืองำนอำชีพ 94.38 ดี 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน - ดี 

๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 90.98 ดี 

         ๑.๑) ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตำมท่ี
สถำนศึกษำก ำหนด  8 ประกำร และมีคุณภำพอยู่ในระดับดีขึน้ไป 

93.07 ดีเลิศ 

        ๑.๒) ผู้เรียนมีพฤติกรรมเคำรพในกฎกติกำ ตำมที่สถำนศึกษำ
ก ำหนด  

90.98 ดี 

         ๑.๓) ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีค่ำนิยม และจิตส ำนึกตำมที่
สถำนศึกษำก ำหนดและมีคุณภำพอยู่ในระดับดีขึน้ไป 

93.15 ดีเลิศ 

๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 85.12 ดี 

         ๒.๑) ผู้เรียนมีควำมภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่ำของควำมเป็นไทย 85.20 ดี 

         ๒.๒) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย 
รวมทั้งภูมปิัญญำไทย 

85.12 ดี 

๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 85.20 ดี 

        ๓.๑) ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล
ในด้ำน เพศ วัย 

85.40 ดี 

        ๓.๒) ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงระหว่ำง เชื้อ
ชำติ ศำสนำ ภำษำ 

85.20 ดี 

        ๓.๓) ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงระหว่ำง ภำษำ 
วัฒนธรรม ประเพณี 

85.28 ดี 

๔) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 90.34 ดี 

   ๔.๑) ผู้เรียนมีกำรรักษำสุขภำพกำย อย่ำงเหมำะสมในแต่ละช่วงวัย 90.82 ดี 

   ๔.๒) ผู้เรียนมีกำรรักษำสุขภำพจิต อำรมณ์ และสังคม และแสดงออก
อย่ำงเหมำะสมในแต่ละช่วงวัย 

90.34 ดี 



๑๓ 
 

 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ผลที่ได้(ร้อยละ) ระดับคุณภาพ 
        ๔.๓) ผู้เรียนสำมำรถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่ำงมีควำมสุข เข้ำใจผู้อ่ืน 
ไม่มีควำมขัดแย้งกับผู้อ่ืน 

90.66 ดี 

4. จุดเด่น 
      ผู้เรียนได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างต่อเนื่อง 
5. จุดควรพัฒนำ 
 พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตลอดจนสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม
ให้มีคุณภาพสูงขึ้น  
  

๖. หลักฐานสนับสนุน  
 - รายงานโครงการ 
 - แผนการจัดการเรียนรู้ 
 - รายงานสานสนเทศ 
 - รายงานผลสัมฤทธิ์  o-net 
 - รายงานวิชา โครงงาน  IS 
 -  เกียรติบัตร  ภาพถ่าย  
 
มำตรฐำนที่ 2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
 
1.   ระดับคุณภำพ ดี 

2. กระบวนกำรพัฒนำ 
  โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาระบบหลักของโรงเรียน ๓ ระบบ คือระบบเรียนรู้  ระบบกิจกรรมผู้เรียน  
ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  ผ่านระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ๘ องค์ประกอบ คือ การจัดท ามาตรฐานของ
สถานศึกษา  การจัดท าแผนกลยุทธ์  การจัดท าแผนประจ าปี เพ่ือให้ทุกระบบงานได้จัดท าโครงการในการพัฒนา
ทุกระบบ และน าไปใช้ มีระบบสารสนเทศเพ่ือช่วยเก็บรวบรวมข้อมูลไปใช้พัฒนา มีการติดตาม ตรวจสอบ  
ประเมินผล  จัดท ารายงานประจ าปี รับการประเมินจากหน่วยงานภายในภายนอก และน ามาผลมาท า SWOT 
เพ่ือเป็นแนวทางในการท ามาตรฐานและแผนกลยุทธ์ส าหรับพัฒนาต่อไปอย่างต่อเนื่อง  ส าหรับโครงการที่โรงเรียน
ได้ด าเนินการ ได้แก่   โครงการกลุ่มบริหารงานวิชาการ คือ  OPEN HOUSE  แข่งขันทักษะ   ปรับปรุงหลักสูตร  
อบรมครูเรื่องการสอน IS  โครงการกลุ่มบริหารงบประมาณฯ คือ  วิเคราะห์องค์กร   พัฒนางานประกันฯ จัดท า
แผนปฏิบัติการ  พัฒนาระบบควบคุมภายใน นิเทศงานงบประมาณ  โครงการกลุ่มบริหารทั่วไป คือ  ตรวจสุขภาพ
ประจ าป ี ส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน  เด็กไทยฟันดี  เสียงตามสายยามเช้า  ผู้น าหน้าเสาธง   จัดรายการวิทยุ   
สารสนเทศ   เพ่ิมประสิทธิภาพงานโสตฯ ระบบบริหารจัดการโรงอาหาร  จัดท าบัตรประจ าตัวนักเรียน   โครงการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล คือ พัฒนาครูและบุคลากร  จัดท าคู่มือบุคลากร  ยกย่องเชิดชูบุคลากร   หนังสือเกษียณ

 

 

 

 

 



๑๔ 
 

 

 

ร าลึก  สัมมนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  ฝึกทบทวนผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร   โครงการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
คือ เยี่ยมบ้านนักเรียนและเอกสารปพ.6   ประชุมผู้ปกครอง ม.1 , ม.4    โรงเรียนสีขาว  อบรมจริยธรรมนักเรียน 
ม.4   ส่งเสริมประชาธิปไตย   To be number one  ประชุมผู้ปกครอง ม.1 – 6  ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง   
ม.1 – 6  ทัศนศึกษา  
3. ผลกำรด ำเนินงำน 
    

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ผลที่ได้(ค่าเฉลี่ย) ระดับคุณภาพ 
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำร
สถำนศึกษำ 

- ดี 

๑. มีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน 3.36 ดี 
๑) สถำนศึกษำก ำหนดเป้ำหมำย ไว้อย่ำงขัดเจน สอดคล้องกับบริบท

ของสถำนศึกษำ ควำม ต้องกำรของขุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของ
แผนกำรศึกษำแห่งซำติ นโยบำยของรัฐบำลและ ของต้นสังกัด รวมทั้งทัน
ต่อกำรเปลี่ยนแปลงของสังคม 

3.36 ดี 

๒) สถำนศึกษำก ำหนด วิสัยทัศน์ ไว้อย่ำงขัดเจน สอดคล้องกับบริบท
ของสถำนศึกษำ ควำม ต้องกำรของขุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของ
แผนกำรศึกษำแห่งซำติ นโยบำยของรัฐบำลและ ของต้นสังกัด รวมทั้งทัน
ต่อกำรเปลี่ยนแปลงของสังคม 

3.41 ดี 

๓) สถำนศึกษำก ำหนดพันธกิจ ไว้อย่ำงขัดเจน สอดคล้องกับบริบท
ของสถำนศึกษำ ควำม ต้องกำรของ ชุมซน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของ
แผนกำรศึกษำแห่งซำติ นโยบำยของรัฐบำลและ ของต้นสังกัด รวมทั้งทัน
ต่อกำรเปลี่ยนแปลงของสังคม 

3.45 ดี 

2. มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ 3.42 ดี 

๑) สถำนศึกษำสำมำรถวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำโดย
กำรจัดท ำแผนพัฒนำ คุณภำพกำรศึกษำ และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี/
แผนกำรใช้งบประมำณประจ ำปี 

3.42 ดี 

๒) สถำนศึกษำมีกำรน ำแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำอย่ำง ต่อเนื่อง จริงจัง 

3.48 ดี 

๓) สถำนศึกษำมีกำร ติดตำมตรวจสอบประเมินผล และปรับปรุง
พัฒนำงำนอย่ำงต่อเนื่อง 

3.45 ดี 



๑๕ 
 

 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ผลที่ได้(ค่าเฉลี่ย) ระดับคุณภาพ 

๔) สถำนศึกษำมีกำรบริหำรอัตรำก ำลัง ทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ และ
ระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียน 

4.61 ยอดเยี่ยม 

๕) สถำนศึกษำมีระบบกำรนิเทศภำยในเพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอน
ของครู 

4.42 ดีเลิศ 

๖) สถำนศึกษำมีกำรน ำข้อมูลมำใช้ในกำรพัฒนำ บุคลำกรและผู้ที่
เกี่ยวข้องทกุฝ่ำย 

3.47 ดี 

๗) ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำมีส่วนร่วมในกำรวำงแผน 

ปรับปรุง และพัฒนำ และร่วม รับผิดชอบต่อผลกำรจัดกำรศึกษำ 

3.43 ดี 

   3. ด ำเนนิงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำม
หลักสูตรสถำนศึกษำและทุกกลุ่มเป้ำหมำย 

3.47 ดี 

๑) สถำนศึกษำบริหำรจัดกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำหลักสูตร ที่เน้น

คุณภำพผู้เรียนรอบด้ำน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุก

กลุ่มเป้ำหมำย 

3.48 ดี 

๒) สถำนศึกษำบริหำรจัดกำรเกี่ยวกับ กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้น

คุณภำพผู้เรียนรอบ ด้ำน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุก

กลุ่มเป้ำหมำย 

3.47 ดี 

   4.พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ 3.41 ดี 

๑) สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำครู บุคลำกรให้มีควำม
เชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ 

3.41 ดี 

๒) สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีซุมซนกำรเรียนรู้ทำง
วิชำชีพ มำใช้ในกำรพัฒนำ งำนและกำรเรียนรู้ชองผู้เรียน 

3.43 ดี 

   5.จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอื้อต่อกำรจัดกำร
เรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 

3.39 ดี 

      ๑) สถำนศึกษำจัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพภำยในห้องเรียน      
ที่เอ้ือต่อกำรจัด กำรเรียนรู้ และมีควำมปลอดภัย 

3.45 ดี 

      ๒) สถำนศึกษำจัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพภำยนอกห้องเรียน ที่
เอ้ือต่อกำรจัด กำรเรียนรู้ และมีควำมปลอดภัย 

3.43 ดี 



๑๖ 
 

 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ผลที่ได้(ค่าเฉลี่ย) ระดับคุณภาพ 
๓) สถำนศึกษำจัดสภำพแวดล้อมทำงสังคม ที่เอ้ือต่อกำรจัดกำร

เรียนรู้ และมีควำมปลอดภัย 

3.39 ดี 

   6.จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำร
และกำรจัดกำรเรียนรู้ 

4.64 ยอดเยี่ยม 

๑) สถำนศึกษำจัดระบบกำรจัดหำ กำรพัฒนำและกำรบริกำร

เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือใช้ ในกำรบริหำรจัดกำรที่เหมำะสมกับสภำพ

ชองสถำนศึกษำ 

4.88 ยอดเยี่ยม 

๓) สถำนศึกษำจัดระบบกำรจัดหำ กำรพัฒนำและกำรบริกำร

เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือใช้ ในกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เหมำะสมกับสภำพ

ชองสถำนศึกษำ 

4.64 ยอดเยี่ยม 

 
 
 4. จุดเด่น 
       โรงเรียนมีระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ช่วยควบคุมดูแล  ก ากับติดตาม ช่วยให้การด าเนิน
โครงการต่างๆ เป็นไปตามเป้าหมายและมีคุณภาพ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 5. จุดควรพัฒนำ 
   พัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยง กับ
ชีวิตจริงและพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ตรงตามความต้องการของครู และสถานศึกษา 
ให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น 
     ๖. หลกัฐานสนับสนุน  
      - รายงานโครงการ 
  - แผนกลยุทธ์  แผนปฏิบัติงานประจ าปี 
  - รายงานประจ าปี 
  - รายงานสารสนเทศ 
  - มาตรฐานโรงเรียน 
  - เอกสารหลักสูตรสถานศึกษา 
  - เกียรติบัตร  ภาพถ่าย 
 
 



๑๗ 
 

 

 

มำตรฐำนที่ 3  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
 
1.   ระดับคุณภำพ ดี 
 
2. กระบวนกำรพัฒนำ 
 โรงเรียนได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากร  จัดท าคู่มือบุคลากร  ยกย่องเชิดชูบุคลากร  
นอกจากนี้มีการติดตามนิเทศการสอนทุกกลุ่มสาระฯ ( co – teaching ) เพ่ือการพัฒนากระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยพัฒนาครูให้จัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัด   
ของหลักสูตรสถานศึกษา สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม ในการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีการ
บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ด ีครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบ  
และประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้ง ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าผลที่ได้มา
ให้ข้อมูลป้อนกลับ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียน  เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้ที่มี
ความจ าเป็น และต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ผู้เรียนได้รับการแก้ทักษะแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์
ความรู้  น าเสนอผลงาน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตได้  มีการใช้ลือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียน ได้แสวงหาความรู้ด้วย ตนเอง
จากสื่อท่ีหลากหลาย  ส่งเสริมและพัฒนาครูให้สามารถบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้
เดก็รักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้  สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้ อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่อง มือและวิธีการวัด
และประเมินผล ที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้  และให้ข้อมูลย้อนกลับ แก่ผู้เรียน เพ่ือน าไปใช้
พัฒนาการเรียนรู้  ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับ
เพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 
3. ผลกำรด ำเนินงำน 
  

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ผลที่ได้(ร้อยละ) ระดับคุณภาพ 
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส ำคัญ 

92.80 ดี 

   1.จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง และสำมำรถ
น ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

78.40 ดีเลิศ 

๑) ครูจัดท ำโครงสร้ำงรำยวิชำในรำยวิชำที่รับผิดชอบตำมมำตรฐำน
กำรเรียนรู้ ตัวชี้วัดชอง หลักสูตรสถำนศึกษำ 

 

100 ยอดเยี่ยม 



๑๘ 
 

 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ผลที่ได้(ร้อยละ) ระดับคุณภาพ 
๓) ครูจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะ

กระบวนกำรคิด และกำร'ฝึก ปฏิบัติให้ผู้เรียนได้รับกำรฝึกทักษะ
แสดงออก แสดงควำมคิดเห็น สรุปองค์ควำมรู้ น ำเสนอ ผลงำน และ
สำมำรถน ำไปประยุกตใ์ช้ในชีวิตได้ และน่ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ไปใช้ใน
กำรจัด กิจกรรมกำรเรียนรู้จริง 

100 ยอดเยี่ยม 

๔) ครูจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ เฉพำะส ำหรับผู้ที่มีควำมต้องกำร
จ ำเป็น และตอ้งกำร ควำมช่วยเหลือพิเศษ และน ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
ไปใช้ในกำรจัดกิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือ ควำมต้องกำรจ ำเป็นจริง 

78.40 ดีเลิศ 

2.ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ 92.80 ดี 
๑) ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ มำใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้โดย

สร้ำงโอกำสให้ผู้เรียนได้ แสวงหำควำมรู้ด้วยตนเองจำกสื่อที่หลำกหลำย 
100 ยอดเยี่ยม 

๒) ครูใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ ตำมควำม
เหมำะสมมำใช้ในกำร จัดกำรเรียนรู้ 

100 ยอดเยี่ยม 

๓) ครูน ำภูมปิัญญำท้องถ่ินมำใชใ้นกำรจัดกำรเรียนรู้ ตำมควำมเหมำะสม 92.80 ดี 
3.มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก 100 ยอดเยี่ยม 

๑) ครูผู้สอนมีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียน โดยเน้นกำรมีปฏิสัมพันธ์เซิง
บวก ให้เด็กรักครู ครู รักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ 
สำมำรถเรียนรู้ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข 

100 ยอดเยี่ยม 

๒) ครูผู้สอนมีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียน โดยเน้นให้เด็กรักที่จะเรียนรู้ 
สำมำรถเรียนรู้ร่วมกัน อย่ำงมีควำมสุข 

100 ยอดเยี่ยม 

   4.ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบและน ำผลมำพัฒนำ
ผู้เรียน   

100 ยอดเยี่ยม 

๑) ครูมีกำรวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนำผู้เรียนตำมจดุประสงค์กำร
เรียนรู้ในแผนกำร จัดกำรเรียนรูโ้ดยไข้เคร่ืองมือ วิธีกำรวัดและเกณฑ์กำร
ประเมินผลที่เหมำะสมกับจุดประสงค์ กำรเรียนรู ้

100 ยอดเยี่ยม 

๒) ครูมีกำรวัดและประเมินผลระหว่ำงเรียน หลังจำกจัดกำรเรียนรู้จบใน
แต่ละหน่วย เพื่อ น ำผลกำรประเมินไปไข้เป็นส่วนหนึ่งในกำรตัดสินผลกำร
เรียน โดยไข้เคร่ืองมือ วิธีกำรวัดและ เกณฑ์กำรประเมินผลที่เหมำะสมกับ
ตัวชี้วัดในแตล่ะหน่วย 

100 ยอดเยี่ยม 



๑๙ 
 

 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ผลที่ได้(ร้อยละ) ระดับคุณภาพ 
๓) ครูมีกำรวัดและประเมินผลตัวชี้วัดทุกตัว หลังจำกจัดกำรเรียนรู้

จบในแต่ละตัวชี้วัด เพื่อน ำผลกำรประเมินไปไข้เป็นส่วนหนึ่งในกำร
พัฒนำผู้เรียนและตัดสินผลกำรเรียน โดยไข้ เครื่องมือ วิธีกำรวัดและ
เกณฑ์กำรประเมินผลที่เหมำะสมกับตัวชี้วัดในแต่ละตัว 

100 ยอดเยี่ยม 

๔) ครูมีกำรวัดและประเมินผลกำรอ่ำนคิดวิเครำะห์และเขียน เพ่ือน ำ
ผลกำรประเมินไป ไข้ในกำรพัฒนำผู้เรียน โดยไข้เครื่องมือวิธีกำรวัดและ
เกณฑ์กำรประเมินผลที่เหมำะสมกับ แต่ละระดับขั้น 

100 ยอดเยีย่ม 

๕) ครูมีกำรวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือน ำผล
กำรประเมินไปไข้ใน กำรพัฒนำผู้เรียน โดยไข้เครื่องมือวิธีกำรวัดและ
เกณฑ์กำรประเมินผลที่เหมำะสมกับแต่ละ ระดับขั้น 

100 ยอดเยี่ยม 

5.มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำและ
ปรับปรงุกำรจัดกำรเรียนรู้ 

100 ยอดเยี่ยม 

 ๑) ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนควำมรู้และ
ประสบกำรณ์รวมทั้งให้ข้อมูล ป้อนกลับเพื่อน ำไปไข้ในกำรปรับปรุง
และพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ 

100 ยอดเยี่ยม 

 
4. จุดเด่น 
 ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้ง ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมิน ผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายใน
การจัดการเรียนรู้  ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน มีการพัฒนาตนเองและสร้างชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิซาชีพระหว่างครูเพ่ือพัฒนา และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง 
5. จุดควรพัฒนำ 
พัฒนาครูให้จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐาน การเรียนรู้ ตัวขี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียน รู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง และสามารถ น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  มี
การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข  ให้มีคุณภาพมากขึ้น 
 
๖. หลักฐานสนับสนุน  
 - รายงานโครงการ 
 - รายงานวิเคราะห์นักเรียนรายบุคคล 
 - รายงานการบริหารจัดการชั้นเรียน 
 - แผนการจัดการเรียนรู้และเอกสารประกอบ 



๒๐ 
 

 

 

 - วิจัยในชั้นเรียน 
 - สื่อ สารสนเทศ  ผลงานนักเรียน 
 - ภาพถ่าย เกียรติบัตร 
 - รายงาน PLC 
 
ส่วนที่  3  สถำนศึกษำมีแผนจะพัฒนำตนเองต่อไปอย่ำงไรให้ได้มำตรฐำนที่ดีขึ้นกว่ำเดิม 1 ระดับ 

1.สรุปผล 
1.1 จุดเด่น  

       ๑. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างต่อเนื่อง 
       ๒. โรงเรียนมีระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ช่วยควบคุมดูแล  ก ากับติดตาม ช่วยให้
การด าเนินโครงการต่างๆ เป็นไปตามเป้าหมายและมีคุณภาพ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
  ๓. ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้ง ภูมิปัญญาท้องถิน่ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีข้ันตอน โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมิน ผลที่
เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้  ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน มีการ
พัฒนาตนเองและสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิซาชีพระหว่างครูเพื่อพัฒนา และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
อย่างต่อเนื่อง 

1.2 จุดควรพัฒนำ 
      ๑. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตลอดจนสุขภาวะทางร่างกายและจิต
สังคมให้มีคุณภาพสูงขึ้น  
      ๒. พัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
เชื่อมโยง กับชีวิตจริงและพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ตรงตามความต้องการของครู และ
สถานศึกษา ให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น 
      ๓. พัฒนาครูให้จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐาน การเรียนรู้ ตัวขี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียน รู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง และสามารถ น าไปประยุกต์ใช  ้ใน
ชีวิตได้  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข  ให้มีคุณภาพ
มากขึ้น 

 

2. แนวทำงกำรพัฒนำ เพ่ือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
  จัดโครงการพัฒนาครูที่เน้นการจัดการเรียนการสอนที่กระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐาน การ
เรียนรู้ ตัวขี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียน รู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง และสามารถ 
น าไปประยุกต์ใช  ้ในชีวิตได้  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี



๒๑ 
 

 

 

ความสุข  ให้มีคุณภาพมากข้ึน ครูสร้างนวัตกรรมส าหรับการเรียนการสอนให้น่าสนใจ เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
 
3. ควำมต้องกำรช่วยเหลือ  

3.1 ผู้เชี่ยวชาญในการสร้างสื่อการเรียนการสอน 
3.๒ เจ้าหน้าที่ในการท างานอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่การสอน 
3.๓ งบประมาณในการสนับสนุนส่งเสริมความสามารถของนักเรียนและครู 

2. สรุปผลกำรประเมิน 

มาตรฐาน ค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนคณุภำพผู้เรียน 3.10                 ด ี
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบรหิำรและกำรจัดกำร 3.๖๗                 ด ี
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 4.4                 ดเีลศิ 

ค่าเฉลี่ยรวม/ระดับคุณภาพ 3.10                 ดี 
 

หมายเหตุ :  การแปรผลระดับคุณภาพ  
  4.50 – 5.00  อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม  
  3.50 – 4.49  อยู่ในระดับ ดเีลิศ  
  2.50 – 3.49  อยู่ในระดับ ด ี 
  1.50 – 2.49  อยู่ในระดับ ปำนกลำง  
  ต่ ำกว่ำ 1.50   อยู่ในระดับ  ก ำลังพัฒนำ 
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ภำคผนวก 
 

- มาตรฐานและค่าเป้าหมายของสถานศึกษา 
- การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) 
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ประกาศโรงเรียนสวนศรีวิทยา 
เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
..................................................................... 

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ 
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและ
การศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา ประกาศ
คณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้
ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 
และปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้ง
บุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในการประชุม ครั้งที่  1 / 2562 เมื่อวันที่   
15 มีนาคม 2562 

 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มีคุณภาพและมาตรฐาน โรงเรียนสวนศรีวิทยาจึง
ก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้  

  ประกาศ ณ วันที่   15 มีนาคม 256๒ 

 

 

(นายเจริญ ทองศิริ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสวนศรีวิทยา 
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กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ  

แนบท้ายประกาศโรงเรียนสวนศรีวิทยา เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา     
ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

............................................................. 

มำตรฐำน / ประเด็นกำรพิจำรณำ 
ค่ำเป้ำหมำย

มำตรฐำน/ประเด็น
กำรพิจำรณำ 

มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน ระดับ ดี 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน  

๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  ร้อยละ 69 
          ๑.๑) ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน ร้อยละ 7๔ 

          ๑.๒) ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรเขียน ร้อยละ 7๔ 

          ๑.๓) ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร ร้อยละ 7๔ 

          ๑.๔) ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดค ำนวณ ร้อยละ ๖๙ 

๒) มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา ร้อยละ 7๓ 
          ๒.๑) ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ ร้อยละ 7๓ 

          ๒.๒) ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ ร้อยละ 7๓ 

          ๒.๓) ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรอภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น ร้อยละ 73 

          ๒.๔) ผู้เรียนใช้เหตุผลประกอบกำรตัดสินใจในกำรแก้ปัญหำ ร้อยละ 7๓ 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ ๙๔ 
          ๓.๑) ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรรวบรวมควำมรู้ได้ด้วยตัวเอง ร้อยละ ๙๔ 

          ๓.๒) ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรท ำงำนเป็นทีม ร้อยละ ๙๔ 

          ๓.๓) ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรเชื่อมโยงองค์ควำมรู้ และประสบกำรณ์ มำใช้ในกำร สร้ำงสรรค์   
สิ่งใหม่ ๆ เป็นแนวควำมคิด โครงกำร โครงงำน ชิ้นงำน ผลผลิต 

ร้อยละ ๙๔ 

๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร้อยละ ๙7 
         ๔.๑) ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี ร้อยละ ๙๗ 

         ๔.๒) ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรใช้สำรสนเทศ ร้อยละ ๙7 

         ๔.๓) ผู้เรียนมีควำมสำมำรถใช้เทคโนโลยีในกำรสื่อสำร ร้อยละ ๙7 
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มำตรฐำน / ประเด็นกำรพิจำรณำ 
ค่ำเป้ำหมำย

มำตรฐำน/ประเด็น
กำรพิจำรณำ 

๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 35 
         ๕.๑) ค่ำเฉลี่ยร้อยละผลกำรทดสอบระดับชำติ ชั้นมัธยมศึกษำ ปีที่ ๓ (0-NET) ร้อยละ 35 

         ๕.๒) ค่ำเฉลี่ยร้อยละผลกำรทดสอบระดับชำติ ชั้นมัธยมศึกษำ ปีที ่๖ (0-NET) ร้อยละ 35 

         ๕.๓) ค่ำเฉลี่ยร้อยละผลกำรทดสอบชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ ร้อยละ 57 

         ๕.๔) ค่ำเฉลี่ยร้อยละผลกำรทดสอบชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๒ ร้อยละ 57 

         ๕.๕) ค่ำเฉลี่ยร้อยละผลกำรทดสอบชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ ร้อยละ 57 

         ๕.๖) ค่ำเฉลี่ยร้อยละผลกำรทดสอบชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ ร้อยละ 57 

         ๕.๗) ค่ำเฉลี่ยร้อยละผลกำรทดสอบชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๕ ร้อยละ 57 

         ๕.๘) ค่ำเฉลี่ยร้อยละผลกำรทดสอบชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖ ร้อยละ 57 

๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ร้อยละ 89 
         ๖.๑) ผู้เรียนมีควำมรู้พื้นฐำน พร้อมที่จะศึกษำต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น ร้อยละ 89 

         ๖.๒) ผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐำน พร้อมที่จะศึกษำต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น ร้อยละ 89 

         ๖.๓) ผู้เรียนมีควำมรู้พื้นฐำนในกำรท ำงำนหรืองำนอำชีพ ร้อยละ 89 

         ๖.๔) ผู้เรียนมี ทักษะพ้ืนฐำนในกำรท ำงำนหรืองำนอำชีพ ร้อยละ 89 

         ๖.๕) ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีในกำรท ำงำนหรืองำนอำชีพ ร้อยละ ๘๙ 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ร้อยละ 88 

         ๑.๑) ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตำมท่ีสถำนศึกษำก ำหนด .  
ประกำร และมีคุณภำพอยู่ในระดับดีขึน้ไป 

ร้อยละ 88 

        ๑.๒) ผู้เรียนมีพฤติกรรมเคำรพในกฎกติกำ ตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด ร้อยละ 88 

         ๑.๓) ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีค่ำนิยม และจิตส ำนึกตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด  
และมีคุณภำพอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 88 

๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ ๗๙ 
         ๒.๑) ผู้เรียนมีควำมภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่ำของควำมเป็นไทย ร้อยละ ๗๙ 
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มำตรฐำน / ประเด็นกำรพิจำรณำ 
ค่ำเป้ำหมำย

มำตรฐำน/ประเด็น
กำรพิจำรณำ 

         ๒.๒) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญำไทย ร้อยละ ๗๙ 

๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ ๗๙ 
        ๓.๑) ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลในด้ำน เพศ วัย ร้อยละ ๗๙ 

        ๓.๒) ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงระหว่ำง เชื้อชำติ ศำสนำ ภำษำ ร้อยละ ๗๙ 

        ๓.๓) ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงระหว่ำง ภำษำ วัฒนธรรม ประเพณี ร้อยละ ๗๙ 

๔) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ร้อยละ 85 
   ๔.๑) ผู้เรียนมีกำรรักษำสุขภำพกำย อย่ำงเหมำะสมในแต่ละช่วงวัย ร้อยละ 85 

   ๔.๒) ผู้เรียนมีกำรรักษำสุขภำพจิต อำรมณ์ และสังคม และแสดงออกอย่ำงเหมำะสมในแต่ละช่วงวัย ร้อยละ 85 

        ๔.๓) ผู้เรียนสำมำรถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่ำงมีควำมสุข เข้ำใจผู้อ่ืน ไม่มีควำมขัดแย้งกับผู้อ่ืน ร้อยละ 85 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ระดับ ดี 
๑. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ดี 
๑) สถำนศึกษำก ำหนดเป้ำหมำย ไว้อย่ำงขัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถำนศึกษำ ควำม ต้องกำรของ

ขุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนกำรศึกษำแห่งซำติ นโยบำยของรัฐบำลและ ของต้นสังกัด รวมทั้งทันต่อ
กำรเปลี่ยนแปลงของสังคม 

ดี 

๒) สถำนศึกษำก ำหนด วิสัยทัศน์ ไว้อย่ำงขัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถำนศึกษำ ควำม ต้องกำรของ

ขุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนกำรศึกษำแห่งซำติ นโยบำยของรัฐบำลและ ของต้นสังกัด รวมทั้งทันต่อ

กำรเปลี่ยนแปลงของสังคม 

ดี 

๓) สถำนศึกษำก ำหนดพันธกิจ ไว้อย่ำงขัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถำนศึกษำ ควำม ต้องกำรของ 

ชุมซน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนกำรศึกษำแห่งซำติ นโยบำยของรัฐบำลและ ของต้นสังกัด รวมทั้งทันต่อ

กำรเปลี่ยนแปลงของสังคม 

ดี 

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดี 
๑) สถำนศึกษำสำมำรถวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำโดยกำรจัดท ำแผนพัฒนำ คุณภำพ

กำรศึกษำ และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี/แผนกำรใช้งบประมำณประจ ำปี 

ดี 



๒๘ 
 

 

 

มำตรฐำน / ประเด็นกำรพิจำรณำ 
ค่ำเป้ำหมำย

มำตรฐำน/ประเด็น
กำรพิจำรณำ 

๒) สถำนศึกษำมีกำรน่ำแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำอย่ำง ต่อเนื่อง จริงจัง ดี 

๓) สถำนศึกษำมีกำร ติดตำมตรวจสอบประเมินผล และปรับปรุงพัฒนำงำนอย่ำงต่อเนื่อง ดี 

๔) สถำนศึกษำมีกำรบริหำรอัตรำก ำลัง ทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ และระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียน ดี 

๕) สถำนศึกษำมีระบบกำรนิเทศภำยในเพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอนของครู ดี 

๖) สถำนศึกษำมีกำรน่ำข้อมูลมำใช้ในกำรพัฒนำ บุคลำกรและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย ดี 

๗) ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำมีส่วนร่วมในกำรวำงแผน ปรับปรุง และพัฒนำ และร่วม รับผิดชอบ

ต่อผลกำรจัดกำรศึกษำ 

ดี 

   3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย ดี 
๑) สถำนศึกษำบริหำรจัดกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำหลักสูตร ที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำน เชื่อมโยงวิถีชีวิต

จริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ำหมำย 

ดี 

๒) สถำนศึกษำบริหำรจัดกำรเกี่ยวกับ กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบ ด้ำน เชื่อมโยงวิถี

ชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ำหมำย 

ดี 

   4.พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดี 
๑) สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำครู บุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ ดี 

๒) สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีซุมซนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ มำใช้ในกำรพัฒนำ งำนและ
กำรเรียนรู้ชองผู้เรียน 

ดี 

   5.จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ดี 
๑) สถำนศึกษำจัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพภำยในห้องเรียน ที่เอื้อต่อกำรจัด กำรเรียนรู้ และมีควำม

ปลอดภัย 
ดี 

๒) สถำนศึกษำจัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพภำยนอกห้องเรียน ที่เอ้ือต่อกำรจัด กำรเรียนรู้ และมีควำม

ปลอดภัย 

ดี 

๓) สถำนศึกษำจัดสภำพแวดล้อมทำงสังคม ที่เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ และมีควำมปลอดภัย ดี 



๒๙ 
 

 

 

มำตรฐำน / ประเด็นกำรพิจำรณำ 
ค่ำเป้ำหมำย

มำตรฐำน/ประเด็น
กำรพิจำรณำ 

   6.จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ดี 
๑) สถำนศึกษำจัดระบบกำรจัดหำ กำรพัฒนำและกำรบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือใช้ ในกำรบริหำร

จัดกำรที่เหมำะสมกับสภำพชองสถำนศึกษำ 

ดี 

๒) สถำนศึกษำจัดระบบกำรจัดหำ กำรพัฒนำและกำรบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือใช้ ในกำรจัดกำร

เรียนรู้ที่เหมำะสมกับสภำพชองสถำนศึกษำ 

ดี 

มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ระดับ ดี 
   1.จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ร้อยละ 72 

๑) ครูจัดท ำโครงสร้ำงรำยวิชำในรำยวิชำที่รับผิดชอบตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ ตัวชี้วัดชอง หลักสูตร
สถำนศึกษำ 

ร้อยละ 72 

๒) ครูออกแบบหน่วยกำรเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่ำนกระบวนกำรคิด และ ปฏิบัติจริง ร้อยละ 72 
๓) ครูจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ที่เน้นให้ผู้เรียนไดใช้ทักษะกระบวนกำรคิด และกำร'ฝึก ปฏิบัติให้

ผู้เรียนได้รับกำรฝึกทักษะแสดงออก แสดงควำมคิดเห็น สรุปองค์ควำมรู้ น่ำเสนอ ผลงำน และสำมำรถน่ำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ และน่ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ไปใช้ในกำรจัด กิจกรรมกำรเรียนรู้จริง 

ร้อยละ 72 

๔) ครูจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ เฉพำะส ำหรับผู้ที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็น และต้องกำร ควำมช่วยเหลือ
พิเศษ และน่ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ไปใช้ในกำรจัดกิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือ ควำมต้องกำรจ ำเป็นจริง 

ร้อยละ 72 

2.ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ร้อยละ 72 
๑) ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ มำใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้โดยสร้ำงโอกำสให้ผู้เรียนได้ แสวงหำควำมรู้

ด้วยตนเองจำกสื่อที่หลำกหลำย 
ร้อยละ 72 

๒) ครูใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ ตำมควำมเหมำะสมมำใช้ในกำร จัดกำรเรียนรู้ ร้อยละ 72 
๓) ครูน ำภูมปิญัญำท้องถิ่นมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ ตำมควำมเหมำะสม ร้อยละ 72 

3.มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ร้อยละ ๘5 
๑) ครูผู้สอนมีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียน โดยเน้นกำรมีปฏิสัมพันธ์เซิงบวก ให้เด็กรักครู ครู รักเด็ก และเด็ก

รักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สำมำรถเรียนรู้ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข 
ร้อยละ ๘5 

๒) ครูผู้สอนมีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียน โดยเน้นให้เด็กรักที่จะเรียนรู้ สำมำรถเรียนรู้ร่วมกัน อย่ำงมีควำมสุข ร้อยละ ๘5 
4.ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ร้อยละ ๘5 

๑) ครูมีกำรวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนำผู้เรียนตำมจุดประสงค์กำรเรียนรู้ในแผนกำร จัดกำรเรียนรู้โดย ร้อยละ ๘5 



๓๐ 
 

 

 

มำตรฐำน / ประเด็นกำรพิจำรณำ 
ค่ำเป้ำหมำย

มำตรฐำน/ประเด็น
กำรพิจำรณำ 

ไข้เครื่องมือ วิธีกำรวัดและเกณฑ์กำรประเมินผลที่เหมำะสมกับจุดประสงค์ กำรเรียนรู้ 
๒) ครูมีกำรวัดและประเมินผลระหว่ำงเรียน หลังจำกจัดกำรเรียนรู้จบในแต่ละหน่วย เพื่อ น ำผลกำร

ประเมินไปไข้เป็นส่วนหนึ่งในกำรตัดสินผลกำรเรียน โดยไข้เครื่องมือ วิธีกำรวัดและ เกณฑ์กำรประเมินผลที่
เหมำะสมกับตัวชี้วัดในแต่ละหน่วย 

ร้อยละ ๘5 

๓) ครูมีกำรวัดและประเมินผลตัวชี้วัดทุกตัว หลังจำกจัดกำรเรียนรู้จบในแต่ละตัวชี้วัด เพื่อน ำผลกำร

ประเมินไปไข้เป็นส่วนหนึ่งในกำรพัฒนำผู้เรียนและตัดสินผลกำรเรียน โดยไข้ เครื่องมือ วิธีกำรวัดและเกณฑ์

กำรประเมินผลที่เหมำะสมกับตัวชี้วัดในแต่ละตัว 

ร้อยละ ๘5 

๔) ครูมีกำรวัดและประเมินผลกำรอ่ำนคิดวิเครำะห์และเขียน เพ่ือน ำผลกำรประเมินไป ไข้ในกำรพัฒนำ

ผู้เรียน โดยไข้เครื่องมือวิธีกำรวัดและเกณฑ์กำรประเมินผลที่เหมำะสมกับ แต่ละระดับขั้น 

ร้อยละ ๘5 

๕) ครูมีกำรวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือน ำผลกำรประเมินไปไข้ใน กำรพัฒนำ
ผู้เรียน โดยไข้เครื่องมือวิธีกำรวัดและเกณฑ์กำรประเมินผลที่เหมำะสมกับแต่ละ ระดับขั้น 

ร้อยละ ๘5 

5.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ ๘5 
 ๑) ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนควำมรู้และประสบกำรณ์รวมทั้งให้ข้อมูล ป้อนกลับเพื่อ

น ำไปไข้ในกำรปรับปรุงและพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ 
ร้อยละ ๘5 

 
 

กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำย 
 
 ๑. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่างๆ ที่ผ่านมา เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย 
 ๒. การก าหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐาน ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ 5 ระดับ เพ่ือให้สอดคล้อง
กับการประเมิน ดังนี้ 

  ระดับ 5 ยอดเยี่ยม   
  ระดับ 4 ดีเลิศ  
  ระดับ 3 ดี 
  ระดับ 2 ปานกลาง 
  ระดับ 1 ก าลังพัฒนา 



๓๑ 
 

 

 

 ๓. การก าหนดค่าเป้าหมาย ในแต่ละประเด็นพิจารณา ก าหนดเป็น ร้อยละ ของการผ่านเกณฑ์ที่
โรงเรียนก าหนด 

              โรงเรียนก าหนดเกณฑ์ประเมิน ในค่าร้อยละ แต่ละมาตรฐาน ตัวชี้วัด ไม่เท่ากัน (ภาคผนวก) 
 

เกณฑ์กำรให้ระดับคุณภำพในแต่ละประเด็น    
มำตรฐำนที่ ๑ ด้ำนคุณภำพผู้เรียน ผลการเรียนรู้ที่เป็นคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทาง

วิชาการ ประกอบด้วย ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ การคิดประเภทต่าง ๆ การ
สร้าง นวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร การมีความรู้ 
ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เป็นค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา 
ก าหนด ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
รวมทั้งสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรชองผู้เรียน 

  ๑) มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำรและกำรคิดค ำนวณ ผู้เรียนมีทักษะ    ในกำรอ่ำน 
กำรเขียน กำรสื่อสำร และกำรคิดค ำนวณตำมเกณฑ์ที่สถำนศึกษำก ำหนดในแต่ละระดับขั้น 

 ก ำลังพัฒนำ   หมำยถึง   ไม่บรรลุค่ำเป้ำหมำย 
 ปำนกลำง      หมายถึง   บรรลุค่าเป้าหมาย 
 ด ี              หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๓ 
 ดีเลิศ            หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๖ 
 ยอดเยี่ยม       หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๙ 
เกณฑ์กำรสรุประดับคุณภำพ   
 ก ำลังพัฒนำ หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น                                               

                     ของการประเมิน อยู่ในระดับ ก าลังพัฒนา 
 ปำนกลำง หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 

                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ปานกลาง และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา 
 ด ี   หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ดี และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนาและปานกลาง 
 ดีเลิศ   หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ดีเลิศ และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
 
 



๓๒ 
 

 

 

 ๑.๑) ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน 
 ก ำลังพัฒนำ   หมายถึง   ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 
 ปำนกลำง      หมายถึง   บรรลุค่าเป้าหมาย 
 ด ี              หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๕ 
 ดีเลิศ            หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๑๐ 
 ยอดเยี่ยม       หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๑๕ 
เกณฑ์กำรสรุประดับคุณภำพ   
 ก ำลังพัฒนำ หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น                                               

                     ของการประเมิน อยู่ในระดับ ก าลังพัฒนา 
 ปำนกลำง หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 

                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ปานกลาง และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา 
 ด ี   หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ดี และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนาและปานกลาง 
 ดีเลิศ   หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ดีเลิศ และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา  ปานกลาง และดี 
 ยอดเยี่ยม  หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา ปานกลาง  ดีและดีเลิศ 
  
 ๑.๒) ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรเขียน 
 ก ำลังพัฒนำ   หมายถึง   ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 
 ปำนกลำง      หมายถึง   บรรลุค่าเป้าหมาย 
 ด ี              หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๕ 
 ดีเลิศ            หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๑๐ 
 ยอดเยี่ยม       หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๑๕ 
เกณฑ์กำรสรุประดับคุณภำพ   
 ก ำลังพัฒนำ หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น                                               

                     ของการประเมิน อยู่ในระดับ ก าลังพัฒนา 
 
 ปำนกลำง หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 

                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ปานกลาง และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา 



๓๓ 
 

 

 

 ด ี   หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ดี และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนาและปานกลาง 
 ดีเลิศ   หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ดีเลิศ และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา  ปานกลาง และดี 
 ยอดเยี่ยม  หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา ปานกลาง  ดีและดีเลิศ 
 
  ๑.๓) ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร      
      
 ก ำลังพัฒนำ   หมายถึง   ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 
 ปำนกลำง      หมายถึง   บรรลุค่าเป้าหมาย 
 ด ี              หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๕ 
 ดีเลิศ            หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๑๐ 
 ยอดเยี่ยม       หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๑๕ 
เกณฑ์กำรสรุประดับคุณภำพ   
 ก ำลังพัฒนำ หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น                                               

                     ของการประเมิน อยู่ในระดับ ก าลังพัฒนา 
 ปำนกลำง หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 

                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ปานกลาง และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา 
 ด ี   หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ดี และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนาและปานกลาง 
 ดีเลิศ   หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ดีเลิศ และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา  ปานกลาง และดี 
 ยอดเยี่ยม  หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา ปานกลาง  ดีและดีเลิศ 
 
 
 



๓๔ 
 

 

 

 ๑.๔) ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดค ำนวณ 
 
 ก ำลังพัฒนำ   หมายถึง   ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 
 ปำนกลำง      หมายถึง   บรรลุค่าเป้าหมาย 
 ด ี              หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๓ 
 ดีเลิศ            หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๖ 
 ยอดเยี่ยม       หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๙ 
เกณฑ์กำรสรุประดับคุณภำพ   
 ก ำลังพัฒนำ หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น                                               

                     ของการประเมิน อยู่ในระดับ ก าลังพัฒนา 
 
 ปำนกลำง หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 

                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ปานกลาง และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา 
 ด ี   หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ดี และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนาและปานกลาง 
 ดีเลิศ   หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ดีเลิศ และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา  ปานกลาง และดี 
 ยอดเยี่ยม  หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา ปานกลาง  ดีและดีเลิศ 

 

๒) มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น และ
แก'้ปัญหำ ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดจ ำแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจำรณำอย่ำงรอบคอบ โดย
ใช้เหตุผลประกอบกำรตัดสินใจ มีกำรอภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น และแก้ปัญหำอย่ำงมีเหตุผล 

 ก ำลังพัฒนำ   หมายถึง   ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 
 ปำนกลำง      หมายถึง   บรรลุค่าเป้าหมาย 
 ด ี              หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๓ 
 ดีเลิศ            หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๖ 
 ยอดเยี่ยม       หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๙ 
 



๓๕ 
 

 

 

เกณฑ์กำรสรุประดับคุณภำพ   
 ก ำลังพัฒนำ หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น                                               

                     ของการประเมิน อยู่ในระดับ ก าลังพัฒนา 
 ปำนกลำง หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 

                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ปานกลาง และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา 
 ด ี   หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ดี และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนาและปานกลาง 
 ดีเลิศ   หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ดีเลิศ และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา  ปานกลาง และดี 
 ยอดเยี่ยม  หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา ปานกลาง  ดีและดีเลิศ 

 

๒.๑) ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ 

 ก ำลังพัฒนำ   หมายถึง   ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 
 ปำนกลำง      หมายถึง   บรรลุค่าเป้าหมาย 
 ด ี              หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๓ 
 ดีเลิศ            หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๖ 
 ยอดเยี่ยม       หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๙ 
เกณฑ์กำรสรุประดับคุณภำพ   
 ก ำลังพัฒนำ หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น                                               

                     ของการประเมิน อยู่ในระดับ ก าลังพัฒนา 
 
 ปำนกลำง หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 

                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ปานกลาง และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา 
 ด ี   หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ดี และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนาและปานกลาง 
 



๓๖ 
 

 

 

 ดีเลิศ   หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ดีเลิศ และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา  ปานกลาง และดี 
 ยอดเยี่ยม  หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา ปานกลาง  ดีและดีเลิศ 

 ๒.๒) ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ 

 ก ำลังพัฒนำ   หมายถึง   ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 
 ปำนกลำง      หมายถึง   บรรลุค่าเป้าหมาย 
 ด ี              หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๓ 
 ดีเลิศ            หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๖ 
 ยอดเยี่ยม       หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๙ 
เกณฑ์กำรสรุประดับคุณภำพ   
 ก ำลังพัฒนำ หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น                                               

                     ของการประเมิน อยู่ในระดับ ก าลังพัฒนา 
 
 ปำนกลำง หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 

                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ปานกลาง และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา 
 ด ี   หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ดี และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนาและปานกลาง 
 ดีเลิศ   หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ดีเลิศ และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา  ปานกลาง และดี 
 ยอดเยี่ยม  หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา ปานกลาง  ดีและดีเลิศ 

๒.๓) ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรอภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น         

   ก ำลังพฒันำ   หมายถึง   ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 
 ปำนกลำง      หมายถึง   บรรลุค่าเป้าหมาย 
 ด ี              หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๓ 
 ดีเลิศ            หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๖ 



๓๗ 
 

 

 

 ยอดเยี่ยม       หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๙ 
 เกณฑ์กำรสรุประดับคุณภำพ   
 ก ำลังพัฒนำ หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น                                               

                     ของการประเมิน อยู่ในระดับ ก าลังพัฒนา 
 
 ปำนกลำง หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 

                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ปานกลาง และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา 
 ด ี   หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ดี และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนาและปานกลาง 
 ดีเลิศ   หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ดีเลิศ และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา  ปานกลาง และดี 
 ยอดเยี่ยม  หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา ปานกลาง  ดีและดีเลิศ 

๒.๔) ผู้เรียนใช้เหตุผลประกอบกำรตัดสินใจในกำรแก้ปัญหำ 

 ก ำลังพัฒนำ   หมายถึง   ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 
 ปำนกลำง      หมายถึง   บรรลุค่าเป้าหมาย 
 ด ี              หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๓ 
 ดีเลิศ            หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๖ 
 ยอดเยี่ยม       หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๙ 
เกณฑ์กำรสรุประดับคุณภำพ   
 ก ำลังพัฒนำ หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น                                               

                     ของการประเมิน อยู่ในระดับ ก าลังพัฒนา 
 ปำนกลำง หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 

                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ปานกลาง และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา 
 ด ี   หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ดี และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนาและปานกลาง 
 
 



๓๘ 
 

 

 

 ดีเลิศ   หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ดีเลิศ และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา  ปานกลาง และดี 
 ยอดเยี่ยม  หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา ปานกลาง  ดีและดีเลิศ 

๓) มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรรวบรวมควำมรู้ได้ 
ทั้งด้วยตัวเองและกำรท ำงำนเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ควำมรู้ และประสบกำรณ์ มำใช้ในกำรสร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 
อำจเป็นแนวควำมคิด โครงกำร โครงงำน ขั้นงำน ผลผลิต 

 ก ำลังพัฒนำ   หมายถึง   ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 
 ปำนกลำง      หมายถึง   บรรลุค่าเป้าหมาย 
 ด ี              หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๑ 
 ดีเลิศ            หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๒ 
 ยอดเยี่ยม       หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๓ 
เกณฑ์กำรสรุประดับคุณภำพ   
 ก ำลังพัฒนำ หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น                                               

                     ของการประเมิน อยู่ในระดับ ก าลังพัฒนา 
 ปำนกลำง หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 

                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ปานกลาง และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา 
 ด ี   หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ดี และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนาและปานกลาง 
 ดีเลิศ   หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ดีเลิศ และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา  ปานกลาง และดี 
 ยอดเยี่ยม  หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา ปานกลาง  ดีและดีเลิศ 
 
 
 
 
 



๓๙ 
 

 

 

๓.๑) ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรรวบรวมควำมรู้ได้ด้วยตัวเอง 

 ก ำลังพัฒนำ   หมายถึง   ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 
 ปำนกลำง      หมายถึง   บรรลุค่าเป้าหมาย 
 ด ี              หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๑ 
 ดีเลิศ            หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๒ 
 ยอดเยี่ยม       หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๓ 
เกณฑ์กำรสรุประดับคุณภำพ   
 ก ำลังพัฒนำ หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น                                               

                     ของการประเมิน อยู่ในระดับ ก าลังพัฒนา 
 
 ปำนกลำง หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 

                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ปานกลาง และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา 
 ด ี   หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ดี และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนาและปานกลาง 
 ดีเลิศ   หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ดีเลิศ และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา  ปานกลาง และดี 
 ยอดเยี่ยม  หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา ปานกลาง  ดีและดีเลิศ 
  
 ๓.๒) ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรท ำงำนเป็นทีม 
 
 ก ำลังพัฒนำ   หมายถึง   ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 
 ปำนกลำง      หมายถึง   บรรลุค่าเป้าหมาย 
 ด ี              หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๑ 
 ดีเลิศ            หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๒ 
 ยอดเยี่ยม       หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๓ 
เกณฑ์กำรสรุประดับคุณภำพ   
 ก ำลังพัฒนำ หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น                                               

                     ของการประเมิน อยู่ในระดับ ก าลังพัฒนา 
 



๔๐ 
 

 

 

 ปำนกลำง หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ปานกลาง และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา 
 ด ี   หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ดี และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนาและปานกลาง 
 ดีเลิศ   หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ดีเลิศ และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา  ปานกลาง และดี 
 ยอดเยี่ยม  หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา ปานกลาง  ดีและดีเลิศ 
 ๓.๓) ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรเชื่อมโยงองค์ควำมรู้ และประสบกำรณ์ มำใช้ในกำร สร้ำงสรรค์   
สิ่งใหม่ ๆ เป็นแนวควำมคิด โครงกำร โครงงำน ชิ้นงำน ผลผลิต 
 
 ก ำลังพัฒนำ   หมายถึง   ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 
 ปำนกลำง      หมายถึง   บรรลุค่าเป้าหมาย 
 ด ี              หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๑ 
 ดีเลิศ            หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๒ 
 ยอดเยี่ยม       หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๓ 
เกณฑ์กำรสรุประดับคุณภำพ   
 ก ำลังพัฒนำ หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น                                               

                     ของการประเมิน อยู่ในระดับ ก าลังพัฒนา 
 ปำนกลำง หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 

                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ปานกลาง และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา 
 ด ี   หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ดี และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนาและปานกลาง 
 ดีเลิศ   หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ดีเลิศ และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา  ปานกลาง และดี 
 ยอดเยี่ยม  หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา ปานกลาง  ดีและดีเลิศ 



๔๑ 
 

 

 

๔) ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรสื่อสำร ผู้เรียนมีควำมสำมำรถใน ใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร เพื่อกำรพัฒนำตนเองและสังคมในด้ำนกำรเรียนรู้กำรสื่อสำร กำรท ำงำน 
อย่ำงสร้ำงสรรค์ และมีคุณธรรม 

๔.๑) ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี 

 ก ำลังพัฒนำ   หมายถึง   ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 
 ปำนกลำง      หมายถึง   บรรลุค่าเป้าหมาย 
 ด ี              หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๑ 
 ดีเลิศ            หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๒ 
 ยอดเยี่ยม       หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๓ 
เกณฑ์กำรสรุประดับคุณภำพ   
 ก ำลังพัฒนำ หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น                                               

                     ของการประเมิน อยู่ในระดับ ก าลังพัฒนา 
 ปำนกลำง หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 

                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ปานกลาง และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา 
 ด ี   หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ดี และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนาและปานกลาง 
 ดีเลิศ   หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ดีเลิศ และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา  ปานกลาง และดี 
 ยอดเยี่ยม  หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา ปานกลาง  ดีและดีเลิศ 

๔.๒) ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรใช้สำรสนเทศ 

 ก ำลังพัฒนำ   หมายถึง   ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 
 ปำนกลำง      หมายถึง   บรรลุค่าเป้าหมาย 
 ด ี              หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๑ 
 ดีเลิศ            หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๒ 
 ยอดเยี่ยม       หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๓ 
 
 



๔๒ 
 

 

 

เกณฑ์กำรสรุประดับคุณภำพ   
 ก ำลังพัฒนำ หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเดน็/ทุกประเด็น                                               

                     ของการประเมิน อยู่ในระดับ ก าลังพัฒนา 
 ปำนกลำง หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 

                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ปานกลาง และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา 
 ด ี   หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ดี และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนาและปานกลาง 
 ดีเลิศ   หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ดีเลิศ และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา  ปานกลาง และดี 
 ยอดเยี่ยม  หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา ปานกลาง  ดีและดีเลิศ 

๔.๓) ผู้เรียนมีควำมสำมำรถใช้เทคโนโลยีในกำรสื่อสำร 

 ก ำลังพัฒนำ   หมายถึง   ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 
 ปำนกลำง      หมายถึง   บรรลุค่าเป้าหมาย 
 ด ี              หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๑ 
 ดีเลิศ            หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๒ 
 ยอดเยี่ยม       หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๓ 
เกณฑ์กำรสรุประดับคุณภำพ   
 ก ำลังพัฒนำ หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น                                               

                     ของการประเมิน อยู่ในระดับ ก าลังพัฒนา 
 ปำนกลำง หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 

                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ปานกลาง และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา 
 ด ี   หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ดี และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนาและปานกลาง 
 ดีเลิศ   หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ดีเลิศ และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา  ปานกลาง และดี 
 



๔๓ 
 

 

 

 ยอดเยี่ยม  หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา ปานกลาง  ดีและดีเลิศ 
  
 ๔) มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ ผู้เรียนบรรลุและมีควำมก้ำวหน้ำใน กำร
เรียนรู้ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ จำกพื้นฐำนเดิมในด้ำนควำมรู้ ควำมเช้ำใจ ทักษะกระบวนกำรต่ำง ๆ รวมทั้ง
มีควำมก้ำวหน้ำในผลกำรทดสอบระดับชำติ หรือผลกำรทดสอบอ่ืนๆ 
 ๕.๑) ค่ำเฉลี่ยร้อยละผลกำรทดสอบระดับชำติ ชั้นมัธยมศึกษำ ปีท่ี ๓ (0-NET) 
 ก ำลังพัฒนำ   หมายถึง   ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 
 ปำนกลำง      หมายถึง   บรรลุค่าเป้าหมาย 
 ด ี              หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๒ 
 ดีเลิศ            หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๔ 
 ยอดเยี่ยม       หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๖ 
เกณฑ์กำรสรุประดับคุณภำพ   
 ก ำลังพัฒนำ หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น                                               

                     ของการประเมิน อยู่ในระดับ ก าลังพัฒนา 
 
 ปำนกลำง หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 

                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ปานกลาง และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา 
 ด ี   หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ดี และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนาและปานกลาง 
 ดีเลิศ   หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ดีเลิศ และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา  ปานกลาง และดี 
 ยอดเยี่ยม  หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา ปานกลาง  ดีและดีเลิศ 
 
 ๕.๒) ค่ำเฉลี่ยร้อยละผลกำรทดสอบระดับชำติ ชั้นมัธยมศึกษำ ปีท่ี ๖ (0-NET) 
 ก ำลังพัฒนำ   หมายถึง   ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 
 ปำนกลำง      หมายถึง   บรรลุค่าเป้าหมาย 
 ด ี              หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๑ 
 ดีเลิศ            หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๒ 



๔๔ 
 

 

 

 ยอดเยี่ยม       หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๓ 
เกณฑ์กำรสรุประดับคุณภำพ   
 ก ำลังพัฒนำ หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น                                               

                     ของการประเมิน อยู่ในระดับ ก าลังพัฒนา 
 ปำนกลำง หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 

                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ปานกลาง และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา 
 ด ี   หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ดี และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนาและปานกลาง 
 ดีเลิศ   หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ดีเลิศ และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา  ปานกลาง และดี 
 ยอดเยี่ยม  หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา ปานกลาง  ดีและดีเลิศ 
 
 ๕.๓) ค่ำเฉลี่ยร้อยละผลกำรทดสอบชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ 
 ก ำลังพัฒนำ   หมายถึง   ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 
 ปำนกลำง      หมายถึง   บรรลุค่าเป้าหมาย 
 ด ี              หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๔ 
 ดีเลิศ            หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๘ 
 ยอดเยี่ยม       หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๑๒ 
เกณฑ์กำรสรุประดับคุณภำพ   
 ก ำลังพัฒนำ หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น                                               

                     ของการประเมิน อยู่ในระดับ ก าลังพัฒนา 
 
 ปำนกลำง หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 

                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ปานกลาง และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา 
 ด ี   หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ดี และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนาและปานกลาง 
 
 



๔๕ 
 

 

 

 ดีเลิศ   หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ดีเลิศ และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา  ปานกลาง และดี 
 ยอดเยี่ยม  หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา ปานกลาง  ดีและดีเลิศ 
 
 ๕.๔) ค่ำเฉลี่ยร้อยละผลกำรทดสอบชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๒ 
 ก ำลังพัฒนำ   หมายถึง   ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 
 ปำนกลำง      หมายถึง   บรรลุค่าเป้าหมาย 
 ด ี              หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๔ 
 ดีเลิศ            หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๘ 
 ยอดเยี่ยม       หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๑๒ 
 
 
เกณฑ์กำรสรุประดับคุณภำพ   
 ก ำลังพัฒนำ หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น                                               

                     ของการประเมิน อยู่ในระดับ ก าลังพัฒนา 
 
 ปำนกลำง หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 

                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ปานกลาง และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา 
 ด ี   หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ดี และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนาและปานกลาง 
 ดีเลิศ   หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ดีเลิศ และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา  ปานกลาง และดี 
 ยอดเยี่ยม  หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา ปานกลาง  ดีและดีเลิศ 
 
๕.๕) ค่ำเฉลี่ยร้อยละผลกำรทดสอบชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ 
 ก ำลังพัฒนำ   หมายถึง   ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 
 ปำนกลำง      หมายถึง   บรรลุค่าเป้าหมาย 



๔๖ 
 

 

 

 ด ี              หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๔ 
 ดีเลิศ            หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๘ 
 ยอดเยี่ยม       หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๑๒ 
เกณฑ์กำรสรุประดับคุณภำพ   
 ก ำลังพัฒนำ หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น                                               

                     ของการประเมิน อยู่ในระดับ ก าลังพัฒนา 
 ปำนกลำง หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 

                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ปานกลาง และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา 
 ด ี   หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ดี และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนาและปานกลาง 
 ดีเลิศ   หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเดน็/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ดีเลิศ และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา  ปานกลาง และดี 
 ยอดเยี่ยม  หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา ปานกลาง  ดีและดีเลิศ 
 
๕.๖) ค่ำเฉลี่ยร้อยละผลกำรทดสอบชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ 
 ก ำลังพัฒนำ   หมายถึง   ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 
 ปำนกลำง      หมายถึง   บรรลุค่าเป้าหมาย 
 ด ี              หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๔ 
 ดีเลิศ            หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๘ 
 ยอดเยี่ยม       หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๑๒ 
เกณฑ์กำรสรุประดับคุณภำพ   
 ก ำลังพัฒนำ หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น                                               

                     ของการประเมิน อยู่ในระดับ ก าลังพัฒนา 
 ปำนกลำง หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 

                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ปานกลาง และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา 
 ด ี   หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ดี และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนาและปานกลาง 
 



๔๗ 
 

 

 

 ดีเลิศ   หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ดีเลิศ และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา  ปานกลาง และดี 
 ยอดเยี่ยม  หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา ปานกลาง  ดีและดีเลิศ 
 
 ๕.๗) ค่ำเฉลี่ยร้อยละผลกำรทดสอบชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๕ 
 ก ำลังพัฒนำ   หมายถึง   ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 
 ปำนกลำง      หมายถึง   บรรลุค่าเป้าหมาย 
 ด ี              หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๔ 
 ดีเลิศ            หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๘ 
 ยอดเยี่ยม       หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๑๒ 
เกณฑ์กำรสรุประดับคุณภำพ   
 ก ำลังพัฒนำ หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น                                               

                     ของการประเมิน อยู่ในระดับ ก าลังพัฒนา 
 
 ปำนกลำง หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเดน็/ทุกประเด็น 

                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ปานกลาง และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา 
 ด ี   หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ดี และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนาและปานกลาง 
 ดีเลิศ   หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ดีเลิศ และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา  ปานกลาง และดี 
 ยอดเยี่ยม  หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา ปานกลาง  ดีและดีเลิศ 
 
 ๕.๘) ค่ำเฉลี่ยร้อยละผลกำรทดสอบชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖ 
 
 ก ำลังพัฒนำ   หมายถึง   ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 
 ปำนกลำง      หมายถึง   บรรลุค่าเป้าหมาย 
 ด ี              หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๔ 



๔๘ 
 

 

 

 ดีเลิศ            หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๘ 
 ยอดเยี่ยม       หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๑๒ 
 
เกณฑ์กำรสรุประดับคุณภำพ   
 ก ำลังพัฒนำ หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น                                               

                     ของการประเมิน อยู่ในระดับ ก าลังพัฒนา 
 ปำนกลำง หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 

                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ปานกลาง และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา 
 ด ี   หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ดี และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนาและปานกลาง 
 ดีเลิศ   หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ดีเลิศ และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา  ปานกลาง และดี 
 
 ยอดเยี่ยม  หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา ปานกลาง  ดีและดีเลิศ 
 

๖) มีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำน และเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ ผู้เรียนมีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำนในกำร จัดกำร 
เจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษำต่อในระดับซั้นที่สูงข้ึน กำรท ำงำนหรืองำนอำชีพ 

๖.๑) ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐาน พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น 

 ก ำลังพัฒนำ   หมายถึง   ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 
 ปำนกลำง      หมายถึง   บรรลุค่าเป้าหมาย 
 ด ี              หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๕ 
 ดีเลิศ            หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๑๐ 
 ยอดเยี่ยม       หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๑๕ 
 
เกณฑ์กำรสรุประดับคุณภำพ   
 ก ำลังพัฒนำ หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น                                               

                     ของการประเมิน อยู่ในระดับ ก าลังพัฒนา 
 



๔๙ 
 

 

 

 ปำนกลำง หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ปานกลาง และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา 
 ด ี   หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ดี และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนาและปานกลาง 
 ดีเลิศ   หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ดีเลิศ และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา  ปานกลาง และดี 
 ยอดเยี่ยม  หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา ปานกลาง  ดีและดีเลิศ 

 

 

 

๖.๒) ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐาน พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น       

    ก ำลังพัฒนำ   หมายถึง   ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 
 ปำนกลำง      หมายถึง   บรรลุค่าเป้าหมาย 
 ด ี              หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๕ 
 ดีเลิศ            หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๑๐ 
 ยอดเยี่ยม       หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๑๕ 
 
เกณฑ์กำรสรุประดับคุณภำพ   
 ก ำลังพัฒนำ หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น                                               

                     ของการประเมิน อยู่ในระดับ ก าลังพัฒนา 
 ปำนกลำง หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 

                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ปานกลาง และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา 
 ด ี   หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ดี และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนาและปานกลาง 
 



๕๐ 
 

 

 

 ดีเลิศ   หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ดีเลิศ และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา  ปานกลาง และดี 
 ยอดเยี่ยม  หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา ปานกลาง  ดีและดีเลิศ 

 

๖.๓) ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานในการท างานหรืองานอาชีพ      

     ก ำลังพัฒนำ   หมายถึง   ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 
 ปำนกลำง      หมายถึง   บรรลุค่าเป้าหมาย 
 ด ี              หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๕ 
 ดีเลิศ            หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๑๐ 
 ยอดเยี่ยม       หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๑๕ 
 
เกณฑ์กำรสรุประดับคุณภำพ   
 ก ำลังพัฒนำ หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น                                               

                     ของการประเมิน อยู่ในระดับ ก าลังพัฒนา 
 ปำนกลำง หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 

                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ปานกลาง และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา 
 ด ี   หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ดี และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนาและปานกลาง 
 ดีเลิศ   หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ดีเลิศ และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา  ปานกลาง และดี 
 ยอดเยี่ยม  หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา ปานกลาง  ดีและดีเลิศ 

 

 

 



๕๑ 
 

 

 

๖.๔) ผู้เรียนมี ทักษะพ้ืนฐานในการท างานหรืองานอาชีพ    

       ก ำลังพัฒนำ   หมายถึง   ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 
 ปำนกลำง      หมายถึง   บรรลุค่าเป้าหมาย 
 ด ี              หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๕ 
 ดีเลิศ            หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๑๐ 
 ยอดเยี่ยม       หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๑๕ 
เกณฑ์กำรสรุประดับคุณภำพ   
 ก ำลังพัฒนำ หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น                                               

                     ของการประเมิน อยู่ในระดับ ก าลังพัฒนา 
 ปำนกลำง หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 

                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ปานกลาง และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา 
 ด ี   หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ดี และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนาและปานกลาง 
 ดีเลิศ   หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ดีเลิศ และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา  ปานกลาง และดี 
 ยอดเยี่ยม  หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา ปานกลาง  ดีและดีเลิศ 

๖.๕) ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีในการท างานหรืองานอาชีพ 

 ก ำลังพัฒนำ   หมายถึง   ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 
 ปำนกลำง      หมายถึง   บรรลุค่าเป้าหมาย 
 ด ี              หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๕ 
 ดีเลิศ            หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๑๐ 
 ยอดเยี่ยม       หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๑๕ 
 
เกณฑ์กำรสรุประดับคุณภำพ   
 ก ำลังพัฒนำ หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น                                               

                     ของการประเมิน อยู่ในระดับ ก าลังพัฒนา 
 
 



๕๒ 
 

 

 

 ปำนกลำง หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ปานกลาง และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา 
 ด ี   หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ดี และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนาและปานกลาง 
 ดีเลิศ   หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ดีเลิศ และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา  ปานกลาง และดี 
 ยอดเยี่ยม  หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา ปานกลาง  ดีและดีเลิศ 
 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ๑) มีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม เคำรพในกฎกติกำ มีค่ำนิยมและจิตส ำนึกตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมำยและ 
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 
                    ๑.๑) ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 8 ประการ และมี
คุณภาพอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

 ก ำลังพัฒนำ   หมายถึง   ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 
 ปำนกลำง      หมายถึง   บรรลุค่าเป้าหมาย 
 ด ี              หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๒ 
 ดีเลิศ            หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๔ 
 ยอดเยี่ยม       หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๖ 
 
เกณฑ์กำรสรุประดับคุณภำพ   
 ก ำลังพัฒนำ หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น                                               

                     ของการประเมิน อยู่ในระดับ ก าลังพัฒนา 
 ปำนกลำง หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 

                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ปานกลาง และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา 
 ด ี   หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ดี และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนาและปานกลาง 
 



๕๓ 
 

 

 

 ดีเลิศ   หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ดีเลิศ และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา  ปานกลาง และดี 
 ยอดเยี่ยม  หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา ปานกลาง  ดีและดีเลิศ 
 
                    ๑.๒) ผู้เรียนมีพฤติกรรมเคารพในกฎกติกา ตามที่สถานศึกษาก าหนด 
 

 ก ำลังพัฒนำ   หมายถึง   ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 
 ปำนกลำง      หมายถึง   บรรลุค่าเป้าหมาย 
 ด ี              หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๒ 
 ดเีลิศ            หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๔ 
 ยอดเยี่ยม       หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๖ 
เกณฑ์กำรสรุประดับคุณภำพ   
 ก ำลังพัฒนำ หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น                                               

                     ของการประเมิน อยู่ในระดับ ก าลังพัฒนา 
 ปำนกลำง หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 

                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ปานกลาง และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา 
 ด ี   หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ดี และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนาและปานกลาง 
 ดีเลิศ   หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ดีเลิศ และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา  ปานกลาง และดี 
 ยอดเยี่ยม  หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา ปานกลาง  ดีและดีเลิศ 
 
                    ๑.๓) ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีค่านิยม และจิตส านึกตามที่สถานศึกษาก าหนด  
และมีคุณภาพอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

 ก ำลังพัฒนำ   หมายถึง   ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 
 ปำนกลำง      หมายถึง   บรรลุค่าเป้าหมาย 



๕๔ 
 

 

 

 ด ี              หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๒ 
 ดีเลิศ            หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๔ 
 ยอดเยี่ยม       หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๖ 
เกณฑ์กำรสรุประดับคุณภำพ   
 ก ำลังพัฒนำ หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น                                               

                     ของการประเมิน อยู่ในระดับ ก าลังพัฒนา 
 ปำนกลำง หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 

                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ปานกลาง และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา 
 ด ี   หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ดี และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนาและปานกลาง 
 ดีเลิศ   หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ดีเลิศ และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา  ปานกลาง และดี 
 ยอดเยี่ยม  หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา ปานกลาง  ดีและดีเลิศ 
 
 ๒) มีควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย ผู้เรียนมีควำมภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่ำของ ควำม
เป็นไทย มีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญำไทย 
  
 ๒.๑) ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย 
 ก ำลังพัฒนำ   หมายถึง   ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 
 ปำนกลำง      หมายถึง   บรรลุค่าเป้าหมาย 
 ด ี              หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๕ 
 ดีเลิศ            หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๑๐ 
 ยอดเยี่ยม       หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๕ 
เกณฑ์กำรสรุประดับคุณภำพ   
 ก ำลังพัฒนำ หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น                                               

                     ของการประเมิน อยู่ในระดับ ก าลังพัฒนา 
 ปำนกลำง หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 

                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ปานกลาง และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา 
 



๕๕ 
 

 

 

 ด ี   หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ดี และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนาและปานกลาง 
 ดีเลิศ   หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ดีเลิศ และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา  ปานกลาง และดี 
 ยอดเยี่ยม  หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา ปานกลาง  ดีและดีเลิศ 
 ๒.๒) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย 
ก ำลังพัฒนำ   หมายถึง   ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 
 ปำนกลำง      หมายถึง   บรรลุค่าเป้าหมาย 
 ด ี              หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๕ 
 ดีเลิศ            หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๑๐ 
 ยอดเยี่ยม       หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๕ 
เกณฑ์กำรสรุประดับคุณภำพ   
 ก ำลังพัฒนำ หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น                                               

                     ของการประเมิน อยู่ในระดับ ก าลังพัฒนา 
 ปำนกลำง หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 

                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ปานกลาง และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา 
 ด ี   หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ดี และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนาและปานกลาง 
 ดีเลิศ   หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ดีเลิศ และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา  ปานกลาง และดี 
 ยอดเยี่ยม  หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา ปานกลาง  ดีและดีเลิศ 
 
 
 
 



๕๖ 
 

 

 

 ๓) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกัน บนควำม
แตกต่ำงระหว่ำงบุคคลในด้ำน เพศ วัย เชื้อชำติ ศำสนำ ภำษำวัฒนธรรม ประเพณี 
  ๓.๑) ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย 
 ก ำลังพัฒนำ   หมายถึง   ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 
 ปำนกลำง      หมายถึง   บรรลุค่าเป้าหมาย 
 ด ี              หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๕ 
 ดีเลิศ            หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๑๐ 
 ยอดเยี่ยม       หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๕ 
เกณฑ์กำรสรุประดับคุณภำพ   
 ก ำลังพัฒนำ หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น                                               

                     ของการประเมิน อยู่ในระดับ ก าลังพัฒนา 
 ปำนกลำง หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 

                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ปานกลาง และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา 
 ด ี   หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ดี และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนาและปานกลาง 
 ดีเลิศ   หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ดีเลิศ และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา  ปานกลาง และดี 
 ยอดเยี่ยม  หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา ปานกลาง  ดีและดีเลิศ 
 ๓.๒) ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่าง เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา 
 ก ำลังพัฒนำ   หมายถึง   ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 
 ปำนกลำง      หมายถึง   บรรลุค่าเป้าหมาย 
 ด ี              หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๕ 
 ดีเลิศ            หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๑๐ 
 ยอดเยี่ยม       หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๕ 
เกณฑ์กำรสรุประดับคุณภำพ   
 ก ำลังพัฒนำ หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น                                               

                     ของการประเมิน อยู่ในระดับ ก าลังพัฒนา 
 ปำนกลำง หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 

                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ปานกลาง และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา 



๕๗ 
 

 

 

 ด ี   หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ดี และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนาและปานกลาง 
 ดีเลิศ   หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ดีเลิศ และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา  ปานกลาง และดี 
 ยอดเยี่ยม  หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา ปานกลาง  ดีและดีเลิศ 
 ๓.๓) ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่าง ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี 
 ก ำลังพัฒนำ   หมายถึง   ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 
 ปำนกลำง      หมายถึง   บรรลุค่าเป้าหมาย 
 ด ี              หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๕ 
 ดีเลิศ            หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๑๐ 
 ยอดเยี่ยม       หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๕ 
เกณฑ์กำรสรุประดับคุณภำพ   
 ก ำลังพัฒนำ หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น                                               

                     ของการประเมิน อยู่ในระดับ ก าลังพัฒนา 
 ปำนกลำง หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 

                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ปานกลาง และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา 
 ด ี   หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ดี และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนาและปานกลาง 
 ดีเลิศ   หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ดีเลิศ และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา  ปานกลาง และดี 
 ยอดเยี่ยม  หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา ปานกลาง  ดีและดีเลิศ 
 
 
 
  



๕๘ 
 

 

 

 ๔) มีสุฃภาวะทางร่างกาย และจิตลังคม ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และลังคม 
และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้ง
กับผู้อ่ืน 
 ก ำลังพัฒนำ   หมายถึง   ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 
 ปำนกลำง      หมายถึง   บรรลุค่าเป้าหมาย 
 ด ี              หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๕ 
 ดีเลิศ            หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๑๐ 
 ยอดเยี่ยม       หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๕ 
 
เกณฑ์กำรสรุประดับคุณภำพ   
 ก ำลังพัฒนำ หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น                                               

                     ของการประเมิน อยู่ในระดับ ก าลังพัฒนา 
 ปำนกลำง หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเดน็/ทุกประเด็น 

                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ปานกลาง และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา 
 ด ี   หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ดี และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนาและปานกลาง 
 ดีเลิศ   หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ดีเลิศ และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา  ปานกลาง และดี 
 ยอดเยี่ยม  หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา ปานกลาง  ดีและดีเลิศ 
 
 ๔.๑) ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย   
 ก ำลังพัฒนำ   หมายถึง   ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 
 ปำนกลำง      หมายถึง   บรรลุค่าเป้าหมาย 
 ด ี              หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๕ 
 ดีเลิศ            หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๑๐ 
 ยอดเยี่ยม       หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๕ 
 
เกณฑ์กำรสรุประดับคุณภำพ   
 ก ำลังพัฒนำ หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น                                               

                     ของการประเมิน อยู่ในระดับ ก าลังพัฒนา 



๕๙ 
 

 

 

 ปำนกลำง หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ปานกลาง และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา 
 ด ี   หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ดี และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนาและปานกลาง 
 ดีเลิศ   หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ดีเลิศ และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา  ปานกลาง และดี 
 ยอดเยี่ยม  หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา ปานกลาง  ดีและดีเลิศ 
 
  ๔.๒) ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 
 ก ำลังพัฒนำ   หมายถึง   ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 
 ปำนกลำง      หมายถึง   บรรลุค่าเป้าหมาย 
 ด ี              หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๕ 
 ดีเลิศ            หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๑๐ 
 ยอดเยี่ยม       หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๕ 
เกณฑ์กำรสรุประดับคุณภำพ   
 ก ำลังพัฒนำ หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น                                               

                     ของการประเมิน อยู่ในระดับ ก าลังพัฒนา 
 ปำนกลำง หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 

                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ปานกลาง และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา 
 ด ี   หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ดี และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนาและปานกลาง 
 ดีเลิศ   หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ดีเลิศ และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา  ปานกลาง และดี 
 ยอดเยี่ยม  หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา ปานกลาง  ดีและดีเลิศ 
 



๖๐ 
 

 

 

 ๔.๓) ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อ่ืน ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน 
 

 ก ำลังพัฒนำ   หมายถึง   ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 
 ปำนกลำง      หมายถึง   บรรลุค่าเป้าหมาย 
 ด ี              หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๕ 
 ดีเลิศ            หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๑๐ 
 ยอดเยี่ยม       หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๕ 
 
เกณฑ์กำรสรุประดับคุณภำพ   
 ก ำลังพัฒนำ หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น                                               

                     ของการประเมิน อยู่ในระดับ ก าลังพัฒนา 
 ปำนกลำง หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 

                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ปานกลาง และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา 
 ด ี   หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ดี และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนาและปานกลาง 
 ดีเลิศ   หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ดีเลิศ และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา  ปานกลาง และดี 
 ยอดเยี่ยม  หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา ปานกลาง  ดีและดีเลิศ 
 
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร เป็นการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของ 
สถานศึกษา มีการก าหนดเป้า,หมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจอย่างซัดเจน สามารถด าเนินงานพัฒนา
วิชาการท่ี เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุกกลุ่มเป้าหมาย จัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการจัด การศึกษา ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และ
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ จัดการเรียนรู้ 

 



๖๑ 
 

 

 

เกณฑ์กำรสรุประดับคุณภำพ   
 ก ำลังพัฒนำ หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น                                               

                     ของการประเมิน อยู่ในระดับ ก าลังพัฒนา 
 ปำนกลำง หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 

                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ปานกลาง และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา 
 ด ี   หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ดี และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนาและปานกลาง 
 ดีเลิศ   หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ดีเลิศ และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา  ปานกลาง และดี 
 ยอดเยี่ยม  หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา ปานกลาง  ดีและดีเลิศ 
 

๒.๑ มีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ไว้อย่างซัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น 
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด รวมทั้งทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง ชองสังคม 

  ๑) สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย ไว้อย่างขัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความ 
ต้องการของขุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งซาติ นโยบายของรัฐบาลและ ของต้นสังกัด 
รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

  ๒) สถานศึกษาก าหนด วิสัยทัศน์ ไว้อย่างขัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความ 
ต้องการของขุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งซาติ นโยบายของรัฐบาลและ ของต้นสังกัด 
รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

  ๓) สถานศึกษาก าหนดพันธกิจ ไว้อย่างขัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความ 
ต้องการของ ชุมซน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งซาติ นโยบายของรัฐบาลและ ของต้นสังกัด 
รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 



๖๒ 
 

 

 

๒.๒ มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพ ชอง
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ทั้งในส่วนการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การน่า แผนไปปฏิบัติ 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบประเมินผล และปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่องมี
การบริหาร อัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน 
การน่าข้อมูล มาไข้ในการพัฒนา บุคลากรและผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุง และ
พัฒนา และร่วมรับผิดชอบ ต่อผลการจัดการศึกษา 

  ๑) สถานศึกษาสามารถวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยการจัดท าแผนพัฒนา 
คุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปี/แผนการใช้งบประมาณประจ าปี 

  ๒) สถานศึกษามีการน่าแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่าง 
ต่อเนื่อง จริงจัง 

  ๓) สถานศึกษามีการ ติดตามตรวจสอบประเมินผล และปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

  ๔) สถานศึกษามีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือ 
นักเรียน 
  ๕) สถานศึกษามีระบบการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาการ 
  ๖) สถานศึกษามีการน่าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเรียนการสอน
ของครู 
  ๗) ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และร่วม 
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
 
๒.๓ ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและ ทุก
กลุ่มเป้ำหมำย สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริม 
หลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย หมายรวมถึง 
การจัดการเรียนการสอนของกลุ่มท่ีเรียนแบบควบรวมหรือกลุ่มท่ีเรียนร่วมด้วย 
  ๑) สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
  ๒) สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับ กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ ด้าน 
เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 
๒.๔ พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู 
บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาไข้ในการพัฒนางาน 
และการเรียนรู้ของผู้เรียน 



๖๓ 
 

 

 

  ๑) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
  ๒) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีซุมซนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนา 
งานและการเรียนรู้ชองผู้เรียน 
 
๒.๕ จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ สถานศึกษาจัด สภาพแวดล้อม
ทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่เอ้ือต่อการจัด การเรียนรู้ 
และมีความปลอดภัย 

  ๑) สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องเรียน ที่เอื้อต่อการจัด การเรียนรู้ และ
มีความปลอดภัย 

  ๒) สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายนอกห้องเรียน ที่เอ้ือต่อการจัด การเรียนรู้ 
และมีความปลอดภัย 

  ๓) สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย 
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือไข้ในการบริหารจัดการ และ
การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
 ๑) สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ ในการบริหาร
จัดการที่เหมาะสมกับสภาพชองสถานศึกษา 
 ๒) สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ ในการจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพชองสถานศึกษา 
หมำยเหตุ :  กำรแปรผลระดับคุณภำพ 
   4.50 – 5.00  อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
   3.50 – 4.49  อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
   2.50 – 3.49  อยู่ในระดับ ดี 
   1.50 – 2.49  อยู่ในระดับ ปานกลาง 
   ต่ ากว่า 1.50   อยู่ในระดับ  ก าลังพัฒนา 
เกณฑ์กำรสรุประดับคุณภำพ   
 ก ำลังพัฒนำ หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น                                               

                     ของการประเมิน อยู่ในระดับ ก าลังพัฒนา 
 ปำนกลำง หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 

                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ปานกลาง และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา 
 
 



๖๔ 
 

 

 

 ด ี   หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ดี และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนาและปานกลาง 
 ดีเลิศ   หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ดีเลิศ และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา  ปานกลาง และดี 
 ยอดเยี่ยม  หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา ปานกลาง  ดีและดีเลิศ 
 
มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เป็นกระบวนการจัดการเรียน 
การสอนตามมาตรฐานและตัวซี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่าน 
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเซิงบวก สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรู้จักผู้เรียนเป็น 
รายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน่าผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกัน 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าผลที่ได้มาให้ข้อมูลป้อนกลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

๓.๑ จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง และสำมำรถน ำไปประยุกต ไข้ในกำร
ด ำเนิน ชีวิตได้ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชั้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนได้ 
เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน่าไปจัดกิจกรรมได้จริง มี 
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้ที่มีความจ าเป็น และต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ผู้เรียนได้รับการ 'ฝึก
ทักษะแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น่าเสนอผลงาน และสามารถน่าไปประยุกต้ใช่ในชีวิตได้  

  ๑) ครูจัดท าโครงสร้างรายวิชาในรายวิชาที่รับผิดชอบตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดชอง 
หลักสูตรสถานศึกษา 

๒) ครูออกแบบหน่วยการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิด และ ปฏิบัติจริง 
๓) ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นให้ผู้เรียนไดใช้ทักษะกระบวนการคิด และการ'ฝึก ปฏิบัติให้

ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น่าเสนอ ผลงาน และสามารถน่าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ และน่าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัด กิจกรรมการเรียนรู้จริง 

๔) ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ เฉพาะส าหรับผู้ที่มีความต้องการจ าเป็น และต้องการ ความ
ช่วยเหลือพิเศษ และน่าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือ ความต้องการจ าเป็นจริง 

 



๖๕ 
 

 

 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ มีการใช่สื่อ เทคโนโลยี 
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช่ในการจัดการเรียนรู้โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้ 
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 

๑) ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้ แสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 

๒) ครูใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ตามความเหมาะสมมาใช้ในการ จัดการ
เรียนรู้ 

๓) ครูน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ตามความเหมาะสม 
 
๓.๓ มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมี 

ปฏิสัมพันธ์เซิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี
ความสุข  

๑) ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เซิงบวก ให้เด็กรักครู ครู รักเด็ก 
และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 

๒) ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นให้เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกัน อย่างมี
ความสุข 

 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ และน าผลมำพัฒนำผู้เรียน มีการตรวจสอบ 

และประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีชั้นตอนโดยใช่เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผล ที่
เหมาะสมกันเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้ช่อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพ่ือน่าไปใช่พัฒนาการเรียนรู้ 

 
๑) ครูมีการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ในแผนการ จัดการเรียนรู้

โดยไข้เครื่องมือ วิธีการวัดและเกณฑ์การประเมินผลที่เหมาะสมกับจุดประสงค์ การเรียนรู้ 
๒) ครูมีการวัดและประเมินผลระหว่างเรียน หลังจากจัดการเรียนรู้จบในแต่ละหน่วย เพื่อ น าผลการ

ประเมินไปไข้เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินผลการเรียน โดยไข้เครื่องมือ วิธีการวัดและ เกณฑ์การประเมินผลที่
เหมาะสมกับตัวชี้วัดในแต่ละหน่วย 

๓) ครูมีการวัดและประเมินผลตัวชี้วัดทุกตัว หลังจากจัดการเรียนรู้จบในแต่ละตัวชี้วัด เพื่อน าผลการ
ประเมินไปไข้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาผู้เรียนและตัดสินผลการเรียน โดยไข้ เครื่องมือ วิธีการวัดและเกณฑ์การ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับตัวชี้วัดในแต่ละตัว 

๔) ครูมีการวัดและประเมินผลการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน เพ่ือน าผลการประเมินไป ไข้ในการ
พัฒนาผู้เรียน โดยไข้เครื่องมือวิธีการวัดและเกณฑ์การประเมินผลที่เหมาะสมกับ แต่ละระดับขั้น 

๕) ครูมีการวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือน าผลการประเมินไปไข้ใน การพัฒนา
ผู้เรียน โดยไข้เครื่องมือวิธีการวัดและเกณฑ์การประเมินผลที่เหมาะสมกับแต่ละ ระดับขั้น 

 



๖๖ 
 

 

 

 ๓. ๕ มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ ครูและ
ผู้มีส่วนเกี่ยวช้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือน าไปใช้ใน การปรับปรุง
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 ๑) ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูล ป้อนกลับเพ่ือ
น าไปไข้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 
 ก ำลังพัฒนำ   หมายถึง   ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 
 ปำนกลำง      หมายถึง   บรรลุค่าเป้าหมาย 
 ด ี              หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๕ 
 ดีเลิศ            หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๑๐ 
 ยอดเยี่ยม       หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๑๕ 
เกณฑ์กำรสรุประดับคุณภำพ   
 ก ำลังพัฒนำ หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น                                               

                     ของการประเมิน อยู่ในระดับ ก าลังพัฒนา 
 ปำนกลำง หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 

                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ปานกลาง และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา 
 ด ี   หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ดี และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนาและปานกลาง 
 ดีเลิศ   หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ดีเลิศ และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา  ปานกลาง และดี 
 ยอดเยี่ยม  หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก าลังพัฒนา ปานกลาง  ดีและดีเลิศ 
มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน         
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน         
๑) ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำรและกำรคิดค ำนวณ ตำมเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น   
 ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับชั้น พบว่า ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถ ร้อยละ 72.9๗ อยู่ในระดับคุณภาพ ดี  
  ๑.๑ ความสามารถในการอ่าน  คิดเป็นร้อยละ 79.๒๖ อยู่ในระดับคุณภาพ ดี 
  ๑.๒ ความสามารถในการเขียน คิดเป็นร้อยละ 79.๒๒ อยู่ในระดับคุณภาพ ดี  
  ๑.๓ ความสามารถในการการสื่อสาร คิดเป็นร้อยละ 79.๐๗ อยู่ในระดับคุณภาพ ดี 
  ๑.๔ ความสามารถในการคิดค านวณ  คิดเป็นร้อยละ 7๒.๙๗ อยู่ในระดบัคุณภาพ ดี 



๖๗ 
 

 

 

2) ควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์  คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำย แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและแก้ปัญหำ 
   นักเรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา คิดเป็นร้อยละ 7๖.๘๕ อยู่ในระดับคุณภาพ ดี 

 
  ๒.๑ ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดเป็นร้อยละ 7๗.๗๖  อยู่ในระดับคุณภาพ ดี 
  ๒.๒ ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ คิดเป็นร้อยละ 7๖.๘๕  อยู่ในระดับคุณภาพ ดี 
          ๒.๓ ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรอภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 7๘.๙๑  อยู่ในระดับ
คุณภาพ ดี 
          ๒.๔ ผู้เรียนใช้เหตุผลประกอบกำรตัดสินใจในกำรแก้ปัญหำ คิดเป็นร้อยละ 7๘.๐๐ อยู่ในระดับคุณภาพ ดี 
 
๓) มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม 
 นักเรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม คิดเป็นร้อยละ ๙๕.9๖ อยู่ในระดับคุณภาพ ดี 
 
  ๓.๑ ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรรวบรวมควำมรู้ได้ด้วยตัวเอง  คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๖๔  อยู่ในระดับ
คุณภาพ ดีเลิศ  
  ๓.๒ ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรท ำงำนเป็นทีม  คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๒๗  อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
  ๓.๓ ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรเชื่อมโยงองค์ควำมรู้ และประสบกำรณ์ มำใช้ ในกำร สร้ำงสรรค์        
สิ่งใหม่ ๆ เป็นแนวควำมคิด โครงกำร โครงงำน ชิ้นงำน ผลผลิต คิดเป็นร้อยละ ๙๕.9๖ อยู่ในระดับคุณภาพ ดี 
๔) มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี สำรสนเทศ และกำรสื่อสำร 
    นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร   คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๗3 อยู่ในระดับ
คุณภาพ ดี 
 ๔.๑ ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๘๑ อยู่ในระดับคุณภาพ ดี 
 ๔.๒ ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรใช้สำรสนเทศ คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๗๓ อยู่ในระดับคุณภาพ ดี 
 ๔.๓ ผู้เรียนมีควำมสำมำรถใช้เทคโนโลยีในกำรสื่อสำร คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๐๕  อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๘ 
 

 

 

๕) มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนแยกตำมกลุ่มสำระฯ   
 ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนได้ผลการเรียนในระดับดีขึ้นไป ในวิชาพ้ืนฐาน สองภาคเรียน

เฉลี่ยร้อยละ 62.12 ระดับคุณภาพ ดี  

 
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน นักเรียนได้ผลกำรเรยีนในระดับดีขึ้นไป ในวิชำพื้นฐำน ๓ ปีกำรศึกษำ 
 

 
 



๖๙ 
 

 

 

ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)  
   ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 จ าแนกตามรายวิชา ระดับคุณภาพ  ดี 

O NET ม.6 
ปี2561 

รร. จังหวัด สังกัด ประเทศ 
ภำษำไทย 52.80 48.98 48.16 47.31 
คณิตศำสตร ์ 31.75 30.22 31.04 30.72 
วิทยำศำสตร์ 32.21 30.61 30.75 30.51 
สังคมศึกษำ 36.54 35.27 35.48 35.16 
ภำษำต่ำงประเทศ 31.14 29.64 31.15 31.41 

O NET ม.3 
ปี2561 

รร. จังหวัด สังกัด ประเทศ 
ภำษำไทย 64.45 57.62 55.04 54.42 
คณิตศำสตร ์ 35.77 31.18 30.28 30.04 
วิทยำศำสตร์ 39.79 37.70 36.43 36.10 
ภำษำต่ำงประเทศ 30.81 28.98 29.10 29.45 

 

๖) มีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำน และเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ  
    นักเรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ คิดเป็นร้อยละ ๙๔.3๘ อยู่ในระดับคุณภาพ ดี 

 
 ๖.๑  ผู้เรียนมีควำมรู้พ้ืนฐำน พร้อมที่จะศึกษำต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น   คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๗๐อยู่ในระดับ
คุณภาพ ดี 
 ๖.๒  ผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐำน พร้อมที่จะศึกษำต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น   คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๙๓ อยู่ในระดับ
คุณภาพ ดี 
 ๖.๓  ผู้เรียนมีควำมรู้พื้นฐำนในกำรท ำงำนหรืองำนอำชีพ  คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๗๔ อยู่ในระดับคุณภาพ ดี 
 ๖.๔  ผู้เรียนมี ทักษะพ้ืนฐำนในกำรท ำงำนหรืองำนอำชีพ   คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๘๔   อยู่ในระดับคุณภาพ ดี 
 ๖.๕  ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีในกำรท ำงำนหรืองำนอำชีพ  คิดเป็นร้อยละ ๙๔.3๘ อยู่ในระดับคุณภาพ ดี 
 
1.2 คุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด 
 ๑) กำรมีคุณลักษณะท่ีดีและค่ำนิยมที่ดีที่สถำนศึกษำก ำหนด 
          นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ์คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๙๘  อยู่ในระดับคุณภาพ ดี 



๗๐ 
 

 

 

 
      ๑.๑  ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตำมท่ีสถำนศึกษำก ำหนด ๘  ประกำร และมีคุณภำพ 

อยู่ในระดับดขีึน้ไป    คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๐๗  อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
      ๑.๒  ผู้เรียนมีพฤติกรรมเคำรพในกฎกติกำ ตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด   คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๙๘  อยู่ในระดับ
คุณภาพ ดี 
       ๑.๓  ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีค่ำนิยม และจิตส ำนึกตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด ๘ ประกำรและมีคุณภำพ
อยู่ในระดับดีขึน้ไป คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๑๕  อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 

  ๒)  ควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย 
       นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๑๒ อยู่ในระดับ
คุณภาพ ดี 

 
         ๒.๑ ผู้เรียนมีควำมภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่ำของควำมเป็นไทย คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๒๐ อยู่ในระดับ
คุณภาพ ดี 
         ๒.๒ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญำไทย  คิดเป็นร้อยละ 
๘๕.๑๒ อยู่ในระดับคุณภาพ ดี 

 
๓) กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย 
    นักเรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๒๐ อยู่ในระดับคุณภาพ ดี 

 
          ๓.๑ ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลในด้ำน เพศ วัย คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๔๐
อยู่ในระดับคุณภาพ ดี 
          ๓.๒ ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงระหว่ำง เชื้อชำติ ศำสนำ ภำษำ คิดเป็นร้อยละ 
๘๕.๒๐ อยู่ในระดับคุณภาพ ดี 
          ๓.๓ ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงระหว่ำง ภำษำ วัฒนธรรม ประเพณี คิดเป็นร้อยละ 
๘๕.๒๘ อยู่ในระดับคุณภาพ ดี 

 
๔) สุขภำวะทำงร่ำงกำยและลักษณะจิตสังคม 
    นักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม  คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๓๔ อยู่ในระดับคุณภาพ ดี 
           ๔.๑ ผู้เรียนมีกำรรักษำสุขภำพกำย อย่ำงเหมำะสมในแต่ละช่วงวัย  คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๘๒ อยู่ในระดับ
คุณภาพ ดี 
           ๔.๒ ผู้เรียนมีกำรรักษำสุขภำพจิต อำรมณ์ และสังคม และแสดงออกอย่ำงเหมำะสมในแต่ละช่วงวัย คิด
เป็นร้อยละ ๙๐.๓๔ อยู่ในระดับคุณภาพ ดี 
          ๔.๓ ผู้เรียนสำมำรถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่ำงมีควำมสุข เข้ำใจผู้อ่ืน ไม่มีควำมขัดแย้งกับผู้อ่ืน คิดเป็นร้อยละ 
๙๐.๖๖ อยู่ในระดับคุณภาพ ดี 



๗๑ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๗๒ 
 

 

 

 
 

 
 
 

 



๗๓ 
 

 

 

 
 

 
 
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
 
๑. มีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน  
 โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  อยู่ในระดับคุณภาพดี 
 
 ๑) สถำนศึกษำก ำหนดเป้ำหมำย ไว้อย่ำงชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถำนศึกษำ ควำม ต้องกำรของ
ชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนกำรศึกษำแห่งซำติ นโยบำยของรัฐบำลและ ของต้นสังกัด รวมทั้งทันต่อกำร
เปลี่ยนแปลงของสังคม อยู่ในระดับคุณภาพดี 
 ๒) สถำนศึกษำก ำหนด วิสัยทัศน์ ไว้อย่ำงขัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถำนศึกษำ ควำม ต้องกำรของ
ชมุชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนกำรศึกษำแห่งซำติ นโยบำยของรัฐบำลและ ของต้นสังกัด รวมทั้งทันต่อกำร
เปลี่ยนแปลงของสังคม อยู่ในระดับคุณภาพดี 
 ๓) สถำนศึกษำก ำหนดพันธกิจ ไว้อย่ำงขัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถำนศึกษำ ควำม ต้องกำรของ ชุมซน 
ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนกำรศึกษำแห่งซำติ นโยบำยของรัฐบำลและ ของต้นสังกัด รวมทั้งทันต่อกำร
เปลี่ยนแปลงของสังคม อยู่ในระดับคุณภาพดี 
 
 
 
 
 



๗๔ 
 

 

 

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
   โรงเรียนมรีะบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ อยู่ในระดับคุณภาพดี 
 
 ๑) สถำนศึกษำสำมำรถวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำโดยกำรจัดท ำแผนพัฒนำ คุณภำพกำรศึกษำ 
และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี/แผนกำรใช้งบประมำณประจ ำปี อยู่ในระดับคุณภาพดี 
 ๒) สถำนศึกษำมีกำรน ำแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำอย่ำง ต่อเนื่อง จริงจังอยู่ 
ในระดับคุณภาพดี 
 ๓) สถำนศึกษำมีกำร ติดตำมตรวจสอบประเมินผล และปรับปรุงพัฒนำงำนอย่ำงต่อเนื่อง อยู่ในระดับคุณภาพ
ดี 
 ๔) สถำนศึกษำมีกำรบริหำรอัตรำก ำลัง ทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ และระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียน อยู่ใน
ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
 ๕) สถำนศึกษำมีระบบกำรนิเทศภำยในเพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอนของครู อยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ 
 ๖) สถำนศึกษำมีกำรน ำข้อมูลมำใช้ในกำรพัฒนำ บุคลำกรและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย  อยู่ในระดับคุณภาพดี 
 ๗) ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำมีส่วนร่วมในกำรวำงแผน ปรับปรุง และพัฒนำ และร่วม รับผิดชอบต่อ
ผลกำรจัดกำรศึกษำ อยู่ในระดับคุณภาพดี 
 
 
3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
    โรงเรียนด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรท่ีเน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและทุกกลุ่มเป้ำหมำย 
อยู่ในระดับคุณภาพดี  
 
 ๑) สถำนศึกษำบริหำรจัดกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำหลักสูตร ที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง 
และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ำหมำย อยู่ในระดับคุณภาพดี 
 ๒) สถำนศึกษำบริหำรจัดกำรเกี่ยวกับ กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบ ด้ำน เชื่อมโยงวิถีชีวิต
จริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ำหมำย อยู่ในระดับคุณภาพดี 
 
4.พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
    โรงเรียนพัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ อยู่ในระดับคุณภาพดี  
 
 



๗๕ 
 

 

 

 ๑) สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำครู บุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ อยู่ในระดับคุณภาพดี 
 ๒) สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีชุมซนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ มำใช้ในกำรพัฒนำ งำนและกำร
เรียนรู้ชองผู้เรียน อยู่ในระดับคุณภาพดี 
 
5.จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    โรงเรียนจัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ อยู่ในระดับ
คุณภาพดี 
 
 ๑) สถำนศึกษำจัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพภำยในห้องเรียน ที่เอื้อต่อกำรจัด กำรเรียนรู้ และมีควำม
ปลอดภัย อยู่ในระดับคุณภาพดี 
 ๒) สถำนศึกษำจัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพภำยนอกห้องเรียน ที่เอ้ือต่อกำรจัด กำรเรียนรู้ และมีควำม
ปลอดภัย อยู่ในระดับคุณภาพดี 
 ๓) สถำนศึกษำจัดสภำพแวดล้อมทำงสังคม ที่เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ และมีควำมปลอดภัย อยู่ในระดับ
คุณภาพดี 
 
 
6.จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
   โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ อยู่ในระดับ
คุณภาพยอดเยี่ยม 
 
 ๑) สถำนศึกษำจัดระบบกำรจัดหำ กำรพัฒนำและกำรบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือใช้ ในกำรบริหำร
จัดกำรที่เหมำะสมกับสภำพชองสถำนศึกษำ อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
 ๒) สถำนศึกษำจัดระบบกำรจัดหำ กำรพัฒนำและกำรบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือใช้ ในกำรจัดกำรเรียนรู้
ที่เหมำะสมกับสภำพชองสถำนศึกษำ อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
 
 
 
 
 
 



๗๖ 
 

 

 

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองเก่ียวกับการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๗ 
 

 

 

มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำร 
 

ข้อ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับคุณภำพ หมำยเหตุ 

1 3.36 0.543 ดี   

1.1 3.36 0.543 ด ี   

1.2 3.41 0.673 ด ี   

1.3 3.45 0.5764 ด ี   

2 3.42 0.756 ดี   

2.1 3.42 0.756 ด ี   

2.2 3.48 0.641 ด ี   

2.3 3.45 0.596 ด ี   

2.4 4.61 0.638 ยอดเยี่ยม   

2.5 4.42 0.568 ดีเลิศ   

2.6 3.47 0.424 ด ี   

2.7 3.43 0.763 ด ี   

3 3.47 0.426 ดี   

3.1 3.48 0.358 ด ี   

3.2 3.47 0.426 ด ี   

4 3.41 0.455 ดี   

4.1 3.41 0.455 ด ี   

4.2 3.43 0.762 ด ี   

5 3.39 0.683 ดี   

5.1 3.45 0.546 ด ี   

5.2 3.43 0.248 ด ี   

5.3 3.39 0.683 ด ี   

6 4.64 0.500 ยอดเย่ียม   

6.1 4.88 0.340 ยอดเยี่ยม   

6.2 4.64 0.500 ยอดเยี่ยม   

สรุป 3.36 0.543 ดี  



๗๘ 
 

 

 

มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
 

   1.จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
  ครจูัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ คิดเป็น     
ร้อยละ  7๘.๔๐  อยู่ในระดับคุณภาพ ดี 
  ๑) ครูจัดท าโครงสร้างรายวิชาในรายวิชาที่รับผิดชอบตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดชอง หลักสูตร
สถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐   อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
  ๒) ครูออกแบบหน่วยการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิด และ ปฏิบัติจริง คิดเป็น     
ร้อยละ ๑๐๐   อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
  ๓) ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นให้ผู้เรียนไดใช้ทักษะกระบวนการคิด และการฝึก ปฏิบัติให้
ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอ ผลงาน และสามารถน่าไป
ประยุกตใ์ช้ในชีวิตได้ และน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัด กิจกรรมการเรียนรู้จริง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐   
อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 ๔) ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ เฉพาะส าหรับผู้ที่มีความต้องการจ าเป็น และต้องการ ความช่วยเหลือพิเศษ 
และน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือ ความต้องการจ าเป็นจริง คิดเป็นร้อยละ 
๗๘.๔๐   อยู่ในระดับคุณภาพ ดี 
 
2.ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ 
  ครใูช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ  ๙๒.๘๐  อยู่ในระดับคุณภาพ 
ดีเลิศ 
 
 ๑) ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้ แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากสื่อที่หลากหลาย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐   อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 ๒) ครูใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ตามความเหมาะสมมาใช้ในการ จัดการเรียนรู้ คิด
เป็นร้อยละ ๑๐๐   อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 ๓) ครูน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ตามความเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๘๐   อยู่ใน
ระดับคุณภาพดีเลิศ 
  
3.มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก 
    ครมูีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐   อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 
 ๑) ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เซิงบวก ให้เด็กรักครู ครู รักเด็ก และ
เด็กรักเด็ก เด็กรักท่ีจะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐   อยู่ในระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม 



๗๙ 
 

 

 

 ๒) ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นให้เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกัน อย่างมี
ความสุข คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐   อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 
4.ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบและน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน 
   ครตูรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐   อยู่ในระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 ๑) ครูมีการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ในแผนการ จัดการเรียนรู้โดย
ใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและเกณฑ์การประเมินผลที่เหมาะสมกับจุดประสงค์ การเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐   อยู่
ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 ๒) ครูมีการวัดและประเมินผลระหว่างเรียน หลังจากจัดการเรียนรู้จบในแต่ละหน่วย เพื่อ น าผลการ
ประเมินไปไข้เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินผลการเรียน โดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและ เกณฑ์การประเมินผลที่
เหมาะสมกับตัวชี้วัดในแต่ละหน่วย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐   อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  
 ๓) ครูมีการวัดและประเมินผลตัวชี้วัดทุกตัว หลังจากจัดการเรียนรู้จบในแต่ละตัวชี้วัด เพื่อน าผลการ
ประเมินไปไข้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาผู้เรียนและตัดสินผลการเรียน โดยไข้ เครื่องมือ วิธีการวัดและเกณฑ์การ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับตัวชี้วัดในแต่ละตัว คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐   อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 ๔) ครูมีการวัดและประเมินผลการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน เพ่ือน าผลการประเมินไป ไข้ในการพัฒนา
ผู้เรียน โดยใช้เครื่องมือวิธีการวัดและเกณฑ์การประเมินผลที่เหมาะสมกับ แต่ละระดับขั้น คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐   
อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 ๕) ครูมีการวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือน าผลการประเมินไปไข้ใน การพัฒนา
ผู้เรียน โดยไข้เครื่องมือวิธีการวัดและเกณฑ์การประเมินผลที่เหมาะสมกับแต่ละ ระดับชั้น คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐   
อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 
5. มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้ 
    ครมูีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐   อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 ๑) ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูล ป้อนกลับเพ่ือ
น าไปไข้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐   อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 



๘๐ 
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ประกาศโรงเรียนสวนศรีวิทยา 

เรื่อง รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

_______________ 

  



๘๓ 
 

 

 

 
 
 

  
ประกาศโรงเรียนสวนศรีวิทยา 

เรื่อง รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

_______________ 

 ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ  พุทธศักรำช ๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบับที่ ๒ ) พุทธศักรำช 
๒๕๔๕ หมวด ๖ มำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ มำตรำ๔๗ ให้มีระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
เพ่ือและพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำทุกระดับ  ประกอบด้วย ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในและ
ระบบกำรประกันคุณภำพภำยนอก ระบบหลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำให้เป็นไปตำมท่ีก ำหนด
ในกฎกระทรวงและมำตรำ ๔๘ ให้หน่วยงำนต้นสังกัดและสถำนศึกษำจัดให้มีระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำและถือว่ำกำรประกันคุณภำพภำยในเป็นส่วนหนึ่งของกำรบริหำรกำรศึกษำที่ต้องด ำเนินกำรอย่ำง
ต่อเนื่อง สถำนศึกษำต้องด ำเนินกำรประเมินคุณภำพภำยในโดยมีคณะกรรมกำรประเมินประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอกที่หน่วยงำนต้นสังกัดขึ้นทะเบียนไว้อย่ำงน้อย ๑ คน 
 ในกำรนี้ โรงเรียนสวนศรีวิทยำจึงประกำศรำยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกในกำรประเมินคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  ดังนี้ 
 

๑. นำงภัทรินทร์   ชูมำก 
ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๑ 
 

๒. นำงณัฐติกำ  หอมประกอบ 
ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๑ 
 

 ประกำศ  ณ วันที่  ๑๕ มีนำคม ๒๕๖๒ 
 
 
        
          ( นำยเจริญ ทองศร ิ) 

        ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสวนศรีวิทยำ 



๘๔ 
 

 

 

การเผยแพร่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๕ 
 

 

 

 
 

 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนสวนศรีวิทยำ 
ที ่ ๑๕๗  / ๒๕๖๑ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
______________________________________ 

 กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ .ศ. ๒๕๕๓  ให้
สถานศึกษาด าเนินงานโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ย วข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 
ครอบคลุมมาตรฐานและตัวบ่งชี้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
และแนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงและเพ่ือรองรับการประเมิน
ภายนอก โรงเรียนก าหนดให้มีการประเมินใน ๓ มาตรฐาน เพ่ือให้การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ โรงเรียนจึงแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ  ดังนี้ 
 

๑.   คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร   มีหน้ำที ่ อ านวยความสะดวก ให้ค าปรึกษา นิเทศ  ติดตาม ดูแลการ
ท างานของคณะกรรมการด าเนินงาน ประกอบด้วย 

๑.๑ นายเจริญ  ทองศิริ             ประธานกรรมการ 
๑.๒ นายปฐมพงศ์  ชวาลิต    กรรมการ  
๑.๓ นางสาวกษมาพร ทองเอ้ือ    กรรมการ 
๑.๔ นางมยุรี พลดงนอก     กรรมการ 
๑.๕ นายเผชิญ สิทธิจันทร์       กรรมการ 
๑.๖ นางสาววีรวรรณ มณีนวล    กรรมการ 
๑.๗ นายสุทิน  สุทธิสิน     กรรมการ 
๑.๘ นางสุภา วงศ์ค า     กรรมการ 
๑.๙ นายรัตนันท์ การิกาญจน์    กรรมการ 
๑.๑๐ นางสาววิไลรัตน์ แซ่เอ้ียว    กรรมการ 

                     ๑.๑๑ นางสาวสุกัญญา ขอรัตน์              กรรมการเลขานุการ 
๑.๑๒ นางสาวศรีสุดา  รัตนะ              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
 
 
 



๘๖ 
 

 

 

๒.  คณะกรรมกำรด ำเนินกำร  มีหน้ำที่ จัดท าเอกสาร  มาตรฐานและเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียน  
จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ประสานงานฝ่ายต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพ
การศึกษา การเตรียมความพร้อมและพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ประกอบด้วย  

๒.๑  นางสาวสุกัญญา ขอรัตน์    ประธานกรรมการ 
  ๒.๒  นางสาวศรีสุดา รัตนะ          รองประธานกรรมการ 

๒.๓  นางสาวปภาดา  มณีนวล    กรรมการ 
  ๒.๔ นางสาวนีรนุช พวงขาว    กรรมการและเลขานุการ 
  

๓.  คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ  มีหน้ำที่ ติดตาม  ตรวจสอบ  ทบทวนคุณภาพ
และประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสวนศรีวิทยาภาคเรียนละ ๑ ครั้ง  ประกอบด้วย 

๓.๑ นางสาวสุกัญญา ขอรัตน์             ประธานกรรมการ 
๓.๒ นางสาวกษมาพร ทองเอ้ือ    กรรมการ 
๓.๓ นายปฐมพงศ์  ชวาลิต    กรรมการ  
๓.๔ นายสุทิน สุทธิสิน     กรรมการ 
๓.๕ นางมยุรี พลดงนอก     กรรมการ 
๓.๖ นายเผชิญ สิทธิจันทร์          กรรมการ 
๓.๗ นางสาววีรวรรณ มณีนวล    กรรมการ 
๓.๘ นายรัตนันท์ การิกาญจน์    กรรมการ 
๓.๙ นางสุภา วงศ์ค า     กรรมการ 
๓.๑๐ นางจรรยา  คนซื่อ     กรรมการ 
๓.๑๑ นายสานนท์  คนซื่อ    กรรมการ 

  ๓.๑๒ นางสุธีรา  เทียมศิริ     กรรมการ 
  ๓.๑๓ นายณภัทรภพ สุวรรณมณี    กรรมการ 

๓.๑๔ นายส าราญ สมบัติ     กรรมการ 
๓.๑๕ นางสาวอรวรรณ มากชุมโค    กรรมการ 
๓.๑๖ นางวราภรณ์  พรมมา    กรรมการ 
๓.๑๗ นางอนงค์ รัตนพร     กรรมการ 
๓.๑๙ นางสาวอาริษา วัฒนครใหญ่    กรรมการ 
๓.๒๐ นางสาวศรีสุดา  รัตนะ    กรรมการและเลขานุการ 

  ๓.๒๑ นางสาวปภาดา    มณีนวล    กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
   
 
 
 



๘๗ 
 

 

 

๔.  คณะกรรมกำรสำรสนเทศโรงเรียน  มีหน้ำที่  เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล จัด
กระท าข้อมูล จัดท ารายงานประจ าปีของกลุ่มสาระฯ/ ฝ่าย / งาน ประกอบด้วย 
  ๔.๑ นายรัตนันท์ การิกาญจน์    ประธานกรรมการ 
  ๔.๒ นายวีรวุฒิ ภู่ท่าทอง     รองประธานกรรมการ 
  ๔.๓ นางสาวปภาดา มณีนวล    กรรมการ 
  ๔.๔ นายณัฐวุฒิ พุทธรักษา    กรรมการ 
  ๔.๕ เจ้าหน้าที่สารสนเทศลุ่มสาระฯ/งาน   กรรมการ 
  ๔.๖ นางสาวนีรนุช พวงขาว    กรรมการและเลขานุการ 
 

๕. คณะกรรมกำรรับผิดชอบตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ  มีหน้ำที ่รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มงานสารสนเทศ 
จัดท าแฟ้มงานเพ่ือรับการประเมิน ประกอบด้วย 
  มำตรฐำนด้ำนคุณภำพผู้เรียน 
  ๕.๑  ตัวชีว้ัด ๑๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน คณะกรรมการประกอบด้วย 

 ๑) นางสาวสุกัญญา ขอรัตน์   ประธานกรรมการ 
 ๒) นางสาววีรวรรณ มณีนวล   รองประธานกรรมการ 
 ๓) นางสุภา วงศ์ค า    กรรมการ 
 ๔) นางจรรยา  คนซื่อ    กรรมการ 
 ๕) นายสานนท์  คนซื่อ    กรรมการ 

   ๖) นางสุธีรา  เทียมศิริ    กรรมการ 
   ๗) นายณภัทรภพ สุวรรณมณี   กรรมการ 

 ๘) นายส าราญ สมบัติ    กรรมการ 
 ๙) นางสาวอรวรรณ มากชุมโค   กรรมการ 
 ๑๐) นางวราภรณ์  พรมมา   กรรมการ 
 ๑๑) นางอนงค์ รัตนพร    กรรมการ 
 ๑๒) นางสาวอาริษา วัฒนครใหญ่   กรรมการ 
         ๑๓) นางสาววิไลรัตน์  แซ่เอ้ียว   กรรมการและเลขานุการ 
         ๑๔) นางสาวรัชดาภรณ์ เกตุแก้ว   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

  ๕.๒  ตัวชี้วัด ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน คณะกรรมการประกอบด้วย 
   ๑)  นางสุธีรา เทียมศิริ    ประธานกรรมการ 
   ๒)  นายเผชิญ  สิทธิจันทร ์   รองประธานกรรมการ 
   ๓)  นางเสาวนีย์ จันทร์วิไล   กรรมการ 
   ๔) นางสาวธนัฏฐา ลิ่มสวสัดิ์   กรรมการ 
   ๕) นางขนิษฐา ฉายากุล    กรรมการ 
   ๖) นางสาวณัฐปภัสร์ ศรทอง   กรรมการ 



๘๘ 
 

 

 

   ๗) นางสาวทิพรัตน์ ลิมปนะรังสรรค์  กรรมการ 
๘)  นางสาวสุธาสินี  เทพไชย   กรรมการ 
๙)  นางสาวพัชรพร  ใจมั่น   กรรมการ 

           ๑๐)  นางสาวอาริษา  วัฒนครใหญ่   กรรมการและเลขานุการ 
           ๑๑)  นางสาวยอดขวัญ จันทร   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
  ๕.๓  มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
คณะกรรมการประกอบด้วย 

๑)  นายสุรินทร์ เนียมสุวรรณ์   ประธานกรรมการ 
๒)  นางสาวกษมาพร ทองเอื้อ   รองประธานกรรมการ 

 ๓) นายปฐมพงศ์  ชวาลิต    กรรมการ  
 ๔) นางสาวกษมาพร ทองเอ้ือ   กรรมการ 
 ๕) นางมยุรี พลดงนอก    กรรมการ 
 ๖) นายเผชิญ สิทธิจันทร์      กรรมการ 
 ๗) นางสาววีรวรรณ มณีนวล   กรรมการ 
 ๘) นายสุทิน  สุทธิสิน    กรรมการ 
 ๙) นางสุภา วงศ์ค า    กรรมการ 
 ๑๐) นายรัตนันท์ การิกาญจน์   กรรมการ 
 ๑๑) นางสาววิไลรัตน์ แซ่เอ้ียว   กรรมการ 
 ๑๒) นางสาวศรีสุดา  รัตนะ             กรรมการ 
         ๑๓)  นางสาวสุกัญญา ขอรัตน์   กรรมการและเลขานุการ 
          ๑๔)  นางสาวรัชดาภรณ์ เกตุแก้ว   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
  ๕.๔  มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

  คณะกรรมการประกอบด้วย 
 ๑) นางสาวสุกัญญา ขอรัตน์   ประธานกรรมการ 
 ๒) นางสาววีรวรรณ มณีนวล   รองประธานกรรมการ 
 ๓) นางสุภา วงศ์ค า    กรรมการ 
 ๔) นางจรรยา  คนซื่อ    กรรมการ 
 ๕) นายสานนท์  คนซื่อ    กรรมการ 

   ๖) นางสุธีรา  เทียมศิริ    กรรมการ 
   ๗) นายณภัทรภพ สุวรรณมณี   กรรมการ 

 ๘) นายส าราญ สมบัติ    กรรมการ 
 ๙) นางสาวอรวรรณ มากชุมโค   กรรมการ 
 ๑๐) นางวราภรณ์  พรมมา   กรรมการ 



๘๙ 
 

 

 

 ๑๑) นางอนงค์ รัตนพร    กรรมการ 
 ๑๒) นางสาวอาริษา วัฒนครใหญ่   กรรมการ 
         ๑๓) นางสาววิไลรัตน์  แซ่เอ้ียว   กรรมการและเลขานุการ 
         ๑๔) นางสาวรัชดาภรณ์ เกตุแก้ว   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

๖. คณะกรรมกำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปี  มีหน้ำที่  จัดท ารายงานประจ าปี   ประกอบด้วย 
๖.๑  นางสาวสุกัญญา ขอรัตน์    ประธานกรรมการ 

  ๖.๒  นางสาวศรีสุดา รัตนะ          รองประธานกรรมการ 
๖.๓ นางสุภา วงศ์ค า     กรรมการ 
๖.๔ นางจรรยา  คนซื่อ     กรรมการ 
๖.๕ นายสานนท์  คนซื่อ     กรรมการ 

  ๖.๖ นางสุธีรา  เทียมศิริ     กรรมการ 
  ๖.๗ นายณภัทรภพ สุวรรณมณี    กรรมการ 

๖.๘ นายส าราญ สมบัติ     กรรมการ 
๖.๙ นางสาวอรวรรณ มากชุมโค    กรรมการ 
๖.๑๐ นางวราภรณ์  พรมมา    กรรมการ 
๖.๑๑ นางอนงค์ รัตนพร     กรรมการ 
๖.๑๒ นางสาวอาริษา วัฒนครใหญ่    กรรมการ 

  ๖.๑๓ นางสาวนีรนุช พวงขาว    กรรมการและเลขานุการ 
   

 ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เต็มตามศักยภาพ  
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน โรงเรียน และทางราชการสืบไป 

 
 สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 

( นายเจริญ ทองศิริ ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสวนศรีวิทยา  

 
 
 
 

 
 



๙๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


