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ค ำน ำ 

  การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นกระบวนการสร้างความมั่นใจ ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องว่า การจัดการศึกษามีคุณภาพและคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐาน กระทรวงศึกษาธิการจึงให้มีการ
ปฏิรูประบบการ ประเมินคุณภาพการศึกษา และประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พ.ศ. 2561 มีจ านวน 3 มาตรฐาน คือ 1) มาตรฐานคุณภาพนักเรียน 2) มาตรฐานกระบวนการบริหาร และ
การจัดการ 3) มาตรฐานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ โดยมีนโยบาย ปรับปรุง
มาตรฐานและตัวชี้วัดให้มีจ านวนน้อยลง กระชับ และสะท้อนถึงคุณภาพอย่างแท้จริง โดยสถานศึกษาสามารถ
ปรับแผนด าเนินการ การก าหนดค่าตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนาคุณภาพของ สถานศึกษา ส่วนการประเมินเน้น
ตามสภาพจริง ไม่ยุ่งยาก สร้างมาตรฐานระบบการประเมิน เพื่อลด ภาระการจัดเก็บข้อมูล ลดการจัดท า
เอกสารท่ีใช้การประเมิน แนวทางการประเมินเน้นการเก็บข้อมูล เชิงคุณภาพตามบริบทของสถานศึกษา  
  เอกสารเล่มนี้ จัดท าขึ้นตามกรอบนโยบายปฏิรูปการศึกษาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา ส าหรับใช้เป็นแนวทางด าเนินงานเพื่อการประกนัคุณภาพภายในของ สถานศึกษา 
และเตรียมการส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอกตามกรอบมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ของโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สามารถใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการประกันคุณภาพ 
การศึกษาภายใน  เพื่อให้บรรลุผลตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ขอขอบคุณผู้บริหาร ครู และบุคลากรทุกท่านท่ีมี ส่วน
ร่วมในการจัดท าเอกสารเล่มนี้ให้สมบูรณ์สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 

 

 

       

        (นางสาวพรณภัทร์ พงษ์วรัชญ์พร) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 
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สำรบัญ 

เร่ือง                    หน้ำ 

ค ำน ำ             ก 
สำรบัญ            ข 

ประกาศโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
และก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนามาตรฐานการศึกษาระดับข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษา ของโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก      1 
การก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนามาตรฐานการศึกษาระดับข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ของโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก      4 

ส่วนที่ 1 องค์ประกอบมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนโรงเรียนนำงแดดวังชมภูวิทยำ รัชมังคลำภิเษก 
   - เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา       5 
  - ค าอธิบายของมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  6 
  - เกณฑ์การประเมินรายมาตรฐานภาพรวมของสถานศึกษา       6 
  - เกณฑ์การประเมินรายตัวบ่งช้ี          7 

ส่วนที่ 2 โครงสร้ำงมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพือ่กำรประกันคุณภำพในสถำนศึกษำ 
   โรงเรียนนำงแดดวังชมภูวิทยำ รัชมังคลำภิเษก เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 30  10 
  - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของนักเรียน         11 
  - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา     28 
  - มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ     33 
ภำคผนวก 
  - ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก   34 
  - ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการวิเคราะห์และจัดท ามาตรฐานการศึกษาโรงเรียนนางแดดวังชมภู 
     วิทยา รัชมังคลาภิเษก           49 
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ประกำศโรงเรียนนำงแดดวังชมภูวิทยำ รัชมังคลำภิเษก 
เร่ือง  กำรใช้มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

และก ำหนดค่ำเป้ำหมำยกำรพัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำระดับขั้นพื้นฐำนเพือ่กำรประกันคุณภำพภำยใน 
สถำนศึกษำ ของโรงเรียนนำงแดดวังชมภูวิทยำ รัชมังคลำภิเษก 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
     ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 

เมื่อวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2561 ได้ก าหนดระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาอันส่งผลให้การ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาท้ังหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานก ากับดูแล และหน่วยงานภายนอก
ท่ีสะท้อนสภาพการด าเนินงานท่ีแท้จริงและเกิดประสิทธิภาพ และประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เมื่อวันท่ี 6 สิงหาคม 2561 เพื่อ
เป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับสถานศึกษาในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา และจากประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 เมื่อวันท่ี 16 สิงหาคม 2561 ก าหนดให้
สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  
                  โดยก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีกระทรวงประกาศใช้ และให้สถานศึกษาก าหนดเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานของ
สถานศึกษาตามบริบท โดยสามารถเพิ่มเติมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา นอกเหนือจากท่ี
กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ได้ โดยให้สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง ด าเนินการและรับผิดชอบร่วมกัน  โรงเรียน
นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก จึงขอยกเลิกประกาศ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันท่ี  27 พฤษภาคม 2562 และก าหนดใช้มาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน  
                 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2562  ดังรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี้  

                                  ประกาศ ณ วันท่ี  27  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 
 
                                                                  ลงช่ือ      
                 ( นายอภิวัฒน์  สมค าพี่ )  
        ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
        ลงช่ือ 
        (นางสาวพรณภัทร์  พงษ์วรัชญ์พร) 
                                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 
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มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
แนบท้ำยประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เร่ือง ให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับปฐมวัย 

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนศูนย์กำรศึกษำพิเศษ 
ฉบับลงวันที่ 6 สิงหำคม พ.ศ.2561 

 
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2561  มีจ านวน 3 มาตรฐาน  ได้แก่ 
 มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของนักเรียน 
   1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน 
   1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 
มำตรฐำนที่  1  คุณภำพของนักเรียน 
 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน 
  1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ 
  2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน 
  ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
  3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
  5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักเรียน 
  1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  3)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
 
มำตรฐำนที่  2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
 2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพนักเรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
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มำตรฐำนที่  3  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส ำคัญ 
 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2  ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 3.3  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
 3.4  ตรวจสอบและประเมินนักเรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนานักเรียน 
 3.5  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำยกำรพัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำระดับขั้นพื้นฐำนเพือ่กำรประกันคุณภำพภำยใน 

สถำนศึกษำ ของโรงเรียนนำงแดดวังชมภูวิทยำ รัชมังคลำภิเษก 

ฉบับลงวันท่ี 27  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 

 

มำตรฐำนกำรศึกษำ ประเด็นกำรพิจำรณำ 
ค่ำเป้ำหมำย 

( ระดับคุณภำพ ) 

มาตรฐานท่ี 1 
 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน ยอดเยี่ยม 
( ระดับ 5 ) 

 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักเรียน 

มาตรฐานท่ี 2  

 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ยอดเยี่ยม 
( ระดับ 5 ) 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นนักเรียน
เป็นส าคัญ 

ยอดเยี่ยม 
( ระดับ 5 ) 
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ส่วนที่ 1 องค์ประกอบมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน โรงเรียนนำงแดดวังชมภูวิทยำ รัชมังคลำภิเษก 

  การพัฒนามาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนนางแดดวังชมภู
วิทยา รัชมังคลาภิเษก มีแนวคิดว่าต้องเป็นมาตรฐานท่ีสถานศึกษาปฏิบัติได้ ประเมินได้จริง กระชับ และ
จ านวนน้อย แต่สามารถ สะท้อนคุณภาพการศึกษาได้จริง ข้อมูลท่ีได้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาทุก
ระดับ ต้ังแต่ระดับ สถานศึกษา ระดับมาตรฐาน ระดับตัวบ่งช้ี การก าหนดมาตรฐานเน้นท่ีคุณภาพนักเรียน 
คุณภาพครู คุณภาพผู้บริหารสถานศึกษา และคุณภาพของสถานศึกษา ให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานเพื่อ
การประเมินคุณภาพ ภายนอกตามท่ีได้ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 โดยได้ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน ดังนี้  
  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของนักเรียน  
  มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
  มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ  
 
เกณฑ์กำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ  
  มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมัง
คลาภิเษก มี 3 มาตรฐาน 23 ตัวบ่งช้ี มีคะแนนรวมจ านวน 100 คะแนน ซึ่งเป็นคะแนนเต็มระดับสถานศึกษา 
นอกจากนี้ยังมีคะแนน เต็มระดับมาตรฐาน และคะแนนเต็มระดับตัวบ่งช้ีตามล าดับ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน
ของผลการประเมิน คุณภาพภายในสถานศึกษาไว้ทุกระดับ ว่าสถานศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานอยู่ในระดับ
ใด ในแต่ละ ตัวบ่งช้ี/มาตรฐาน โดยก าหนดเกณฑ์แต่ละด้านไว้ที่ต้ังแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป จึงจะได้คุณภาพระดับ 
5 คือระดับยอดเย่ียม ส่วนด้านอื่นๆ จะเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดของแต่ละตัวบ่งช้ีว่า สถานศึกษาด าเนินการ
ได้ ในระดับดีขึ้นไป จ านวนกี่ข้อ สถานศึกษาก็จะได้ผลคะแนนและระดับคุณภาพตามจ านวนข้อท่ีสถานศึกษา 
ด าเนินการ  
  ดังนั้นการแปลผลการประเมินคุณภาพจากคะแนนตามเกณฑ์ จึงแบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ  
   ระดับ 5 แปลผลว่า มีคุณภาพระดับยอดเย่ียม  
   ระดับ 4 แปลผลว่า มีคุณภาพระดับดีเลิศ  
   ระดับ 3 แปลผลว่า มีคุณภาพระดับดี  
   ระดับ 2 แปลผลว่า มีคุณภาพระดับปานกลาง  
   ระดับ 1 แปลผลว่า มีคุณภาพระดับก าลังพัฒนา  
  โดยสรุปคือ เกณฑ์การประเมินคุณภาพของมาตรฐานการศึกษาท่ี 1 จะพิจารณาเป็นค่าร้อยละ น ามา
เทียบกับคะแนนเต็ม แล้วจึงแปลผลตามเกณฑ์ระดับคุณภาพท่ีก าหนดแต่ละตัวบ่งช้ี ขณะท่ีเกณฑ์ การ
ประเมินคุณภาพของมาตรฐานการศึกษาท่ี 2 - 3 นั้น จะพิจารณาท่ีจ านวนข้อท่ีสถานศึกษาด าเนินการ ได้ใน
ระดับของแต่ละตัวบ่งช้ี ซึ่งจะได้ผลลัพธ์ของคะแนนและระดับคุณภาพของตัวบ่งช้ีนั้น ๆ ตามเกณฑ์ ท่ีก าหนด     
  ดังนั้น การตัดสินคุณภาพของผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา จึงมีการพิจารณาตัดสิน 
คุณภาพและมาตรฐาน ใน 3 ระดับ คือ  
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    1. การตัดสินคุณภาพ ระดับตัวบ่งช้ี  
   2. การตัดสินคุณภาพ ระดับมาตรฐาน  
   3. การตัดสินคุณภาพ ระดับสถานศึกษา 

ค ำอธิบำยของมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพือ่กำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ  
  มำตรฐำนที่ 1 คุณภาพของนักเรียน หมายถึง ผลการเรียนรู้ท่ีเป็นคุณภาพของนักเรียนท้ังด้าน
ผลสัมฤทธิ์ ทางวิชาการ ประกอบด้วยความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร การคิดค านวณ การคิด
ประเภทต่าง ๆ การสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตร การมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ท่ีเป็น
ค่านิยมท่ีดี ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบน
ความ แตกต่างและหลากหลาย รวมทั้งสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  
  มำตรฐำนที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ เป็นการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของ 
สถานศึกษา มีการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน สามารถด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้น 
คุณภาพนักเรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุกกลุ่มเป้าหมาย จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ 
สนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมทางกายและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการ 
เรียนรู้  
  มำตรฐำนที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ เป็นกระบวนการจัดการ 
เรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา สร้างโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้ ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวกสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรู้จัก
นักเรียน เป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมินนักเรียนอยา่งเป็นระบบและน าผลมาพัฒนานักเรียน 
รวมทั้ง ร่วมกันแลกเปล่ียนเรียนรู้ และน าผลท่ีได้มาให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้  
 
เกณฑ์กำรประเมินรำยมำตรฐำนภำพรวมของสถำนศึกษำ 

ระดับสถำนศึกษำ ระดับรำยมำตรฐำน 
ระดับ คุณภำพ คะแนนเต็ม 100

คะแนน 
คะแนนเต็ม 60 

คะแนน 
คะแนนเต็ม 25 

คะแนน 
คะแนนเต็ม 15 

คะแนน 
80.00 – 100.00 48.00 – 60.00 20.00 – 25.00 12.00 – 15.00 5 (ยอดเย่ียม) 
70.00 – 79.99 42.00 – 47.99 17.50 – 19.99 10.50 – 11.49 4 (ดีเลิศ)  
60.00– 69.99 36.00 – 41.99 15.00 – 17.49 9.00 – 10.49 3 (ดี) 
50.00 – 59.99 30.00 – 35.99 12.50 – 14.99 7.50 – 8.99 2 (ปานกลาง) 
0.00 – 49.99 0.00 – 29.99 0.00 – 12.49 0.00 – 7.49 1 (ก าลังพัฒนา) 
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เกณฑ์กำรประเมินรำยตัวบ่งชี้  
ระดับรำยตัวบ่งชี้ 

ระดับ คุณภำพ คะแนนเต็ม 5 
คะแนน 

คะแนนเต็ม 3 
คะแนน 

คะแนนเต็ม 2 
คะแนน 

คะแนนเต็ม 1
คะแนน 

4.00 – 5.00 2.40 – 3.00 1.60 – 2.00 0.81-1.00 5 (ยอดเย่ียม) 
3.50 – 3.99 2.10 – 2.39 1.40 – 1.59 0.71-0.80 4 (ดีเลิศ) 
3.00 – 3.49 1.80 – 2.00 1.20 – 1.39 0.61-0.70 3 (ดี) 
2.50 – 2.99 1.50 – 1.79 1.00 – 1.19 0.41-0.50 2 (ปานกลาง) 
0.00 – 2.49 0.00 – 1.49 0.00 – 0.99 0.00-0.40 1 (ก าลังพัฒนา 

 
ค่ำเป้ำหมำยแนบท้ำยประกำศ โรงเรียนนำงแดดวังชมภูวิทยำ รัชมังคลำภิเษก  ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
 

มำตรฐำนกำรศึกษำ ประเด็นกำรพิจำรณำ 
ค่ำเป้ำหมำย 

( ระดับคุณภำพ ) 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของนักเรียน 
ยอดเยี่ยม 
 ( ระดับ 5 ) 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
ยอดเยี่ยม 
 ( ระดับ 5 ) 

มำตรฐำนที่ 3 
กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้น
นักเรียนเปน็ส ำคัญ 

ยอดเยี่ยม 
( ระดับ 5 ) 
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ค่ำเป้ำหมำยกำรพัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 
เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ของโรงเรียนนำงแดดวังชมภูวิทยำ รัชมังคลำภิเษก 

……………………………………………………………………………………………. 

  อาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 
2) พ.ศ.2545 มาตรา 9(3) ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักท่ี ส าคัญ 
ข้อหนึ่ง คือ มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และมาตรา 48 ลง
วันท่ี 6 ตุลาคม พ.ศ.2561 จึงประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษาโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล
และติดตามตรวจสอบคุณภาพ การศึกษา ดังนี้  

มำตรฐำนกำรศึกษำ / ตัวบ่งชี้ 
ค่ำเป้ำหมำย 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของนักเรียน 
ตัวบ่งช้ี  1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร  
                ภาษาไทย ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 

70 75 80 85 

ตัวบ่งช้ีท่ี1.2 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร  
               ภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 

70 75 80 85 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.3 มีความสามารถในการค านวณตามเกณฑ์ของ 
                แต่ละระดับช้ัน 

70 75 80 85 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.4 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่าง 
                มีวิจารณญาณอภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น 
                และแก้ปัญหา 

70 75 80 85 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.5 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 70 75 80 85 
ตัวบ่งช้ีท่ี 1.6 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                และการส่ือสาร 

70 75 80 85 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.7 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 70 75 80 85 
ตัวบ่งช้ีท่ี 1.8 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ               70 75 80 85 
ตัวบ่งช้ีท่ี 1.9 การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามสถานศึกษา    
                ก าหนด 

70 75 80 85 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.10 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 70 75 80 85 
ตัวบ่งช้ีท่ี 1.11 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ 
                  หลากหลาย 

70 75 80 85 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.12 สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 70 75 80 85 
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
ตัวบ่งช้ีท่ี 2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษา 
                ก าหนดชัดเจน 

70 75 80 85 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 70 75 80 85 
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มำตรฐำนกำรศึกษำ / ตัวบ่งชี้ 
ค่ำเป้ำหมำย 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
ตัวบ่งช้ีท่ี 2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพนักเรียนรอบ 
                ด้านตาม หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

70 75 80 85 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 70 75 80 85 
ตัวบ่งช้ีท่ี 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการ  
                จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

70 75 80 85 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ 
                 บริหารจัดการ และ การจัดการเรียนรู ้

70 75 80 85 

มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นนักเรียนเปน็ส ำคัญ 
ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและ 
                 สามารถน าไป ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

70 75 80 85 

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อ 
                 ต่อการเรียนรู้ 

70 75 80 85 

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 70 75 80 85 
ตัวบ่งช้ีท่ี 3.4 ตรวจสอบและประเมินนักเรียนอย่างเป็นระบบ และ 
                น าผลมาพัฒนา นักเรียน 

70 75 80 85 

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ 
                พัฒนาและ ปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้

70 75 80 85 

เฉลี่ย 70 75 80 85 
 

หมำยเหตุ การก าหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐานก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ 5 ระดับ ดังนี้ 
  ระดับ 5 ยอดเย่ียม 
  ระดับ 4 ดีเลิศ 
  ระดับ 3 ดี 
  ระดับ 2 ปานกลาง 
  ระดับ 1 ก าลังพัฒนา 
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ส่วนที่ 2 โครงสร้ำงมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำโรงเรียนนำงแดดวังชมภูวิทยำ รัชมังคลำภิเษก  

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 30   
………………………………………………………………………………………. 

   มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนนางแดดวังชมภู
วิทยา รัชมังคลาภิเษก ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ประกอบด้วย มาตรฐานการศึกษา  
จ านวน 3 มาตรฐาน 23 ตัวบ่งช้ี ดังนี้ 

มำตรฐำนกำรศึกษำ คะแนน 
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของนักเรียน 60 
ตัวบ่งชี้ 1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร ภาษาไทยตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 5 
ตัวบ่งชี้ 1.2 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 5 
ตัวบ่งชี้ 1.3 มีความสามารถในการค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 5 
ตัวบ่งชี้ 1.4 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 5 
ตัวบ่งชี้ 1.5 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 5 
ตัวบ่งชี้ 1.6 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 5 
ตัวบ่งชี้ 1.7 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 5 
ตัวบ่งชี้ 1.8 มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 5 
ตัวบ่งชี้ 1.9 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษาก าหนด 5 
ตัวบ่งชี้ 1.10 ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 5 
ตัวบ่งชี้ 1.11 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 5 
ตัวบ่งชี้ 1.12 สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 5 
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 15 
ตัวบ่งชี้ 2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 2 
ตัวบ่งชี้ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 2 
ตัวบ่งชี้ 2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพนักเรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 2 
ตัวบ่งชี้ 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 3 
ตัวบ่งชี้ 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 3 
ตัวบ่งชี้ 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 3 
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นนักเรียนเปน็ส ำคัญ 25 
ตัวบ่งชี้ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฎิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 5 
ตัวบ่งชี้3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 5 
ตัวบ่งชี้3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 5 
ตัวบ่งชี้ 3.4 ตรวจสอบและประเมินนักเรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนานักเรียน 5 
ตัวบ่งชี้ 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 5 

รวม 100 

 



 11 
 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของนักเรียน ( 60 คะแนน )  
  ค าอธิบาย ผลการเรียนรู้ท่ีเป็นคุณภาพของนักเรียนท้ังด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ประกอบด้วย
ความสามารถในการ อ่าน การเขียน การส่ือสาร การคิดค านวณ การคิดประเภทต่างๆ การสร้างนวัตกรรม 
การใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการส่ือสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร การมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน
และเจตคติท่ีดีต่อ อาชีพ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ท่ีเป็นค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ความ
ภูมิใจในท้องถิ่นและ ความเป็นไทย การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย รวมทั้งสุข
ภาวะทางร่างกายและจิต สังคม  
 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำรภำษำไทยตำมเกณฑ์ของแต่ละดับชั้น  
   (5 คะแนน)  
  ค าอธิบาย นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน และการส่ือสารภาษาไทยได้อย่างดี ใช้กระบวนการ
อ่าน การเขียน และการส่ือสาร ท าให้ตนเองเกิดการเรียนรู้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานตัวชี้วัดของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานของแต่ละระดับช้ัน มีผลการทดสอบความสามารถของนักเรียนจากแบบ
รายงานการพัฒนาคุณภาพ นักเรียนรายบุคคล ท่ีแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  
  เกณฑ์กำรพิจำรณำ ร้อยละของนักเรียนท่ีมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร 
ภาษาไทย   
  วิธีกำรค ำนวณ : ค านวณหาร้อยละของนักเรียนท่ีมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร 
ภาษาไทย จากประเด็นต่อไปนี้  
  1. ค านวณหาร้อยละของนักเรียนท่ีมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ระดับ ดี(3.0) 
ขึ้นไป ทุกระดับช้ัน 

 

=
นักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน ระดับ ดี (3.0) ข้ึนไป × 100

จ านวนนักเรียนทั้งหมด
 

  เกณฑ์การให้ค่าคะแนน ใช้บัญญัติไตรยางค์เทียบ ก าหนดร้อยละ 100  เท่ากับ 3 

=
ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน ระดับ ดี (3.0) ข้ึนไป × 2

100
  

   2. ค านวณหาร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนส่ือความระดับ ดี
เย่ียม รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน   

=
จ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความระดับ ดีเย่ียม รายวิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน × 100 

จ านวนนักเรียนทั้งหมด
  

  เกณฑ์การให้ค่าคะแนน ใช้บัญญัติไตรยางค์เทียบ ก าหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 2 

=
ร้อยละนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความระดับ ดีเย่ียม รายวิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน × 2

100
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  3. ค านวณหา ค่า T-Score ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 จากผลการทดสอบระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) (ปีการศึกษาท่ีประเมิน) รายวิชาภาษาไทย ใช้วิธีการเปรียบเทียบค่า T-Score ตามเกณฑ์
ต่อไปนี้ 
  ค่า T-Score  ต้ังแต่ T 65 และสูงกว่า  แปลว่า ยอดเย่ียม ระดับคะแนน 5 
         ต้ังแต่ T 55 – 64   แปลว่า ดีเลิศ   ระดับคะแนน 4 
    ต้ังแต่ T 45 – 54   แปลว่า ดี   ระดับคะแนน 3 
    เฉพาะ T 50    แปลว่า ปานกลาง  ระดับคะแนน 2 
    ต้ังแต่ T 35 – 44   แปลว่า ก าลังพัฒนา  ระดับคะแนน 1 
    ต้ังแต่ T 34 และต่ ากว่า   แปลว่า อ่อน   ระดับคะแนน 0 

  เกณฑ์การให้ค่าคะแนน ใช้บัญญัติไตรยางค์เทียบ ระดับคะแนน 5 เท่ากับ 1   

=
ค่า T − Score ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 เมื่อเทียบตามเกณฑ์ × 1

5
  

สรุป การหาค านวณหาร้อยละของนักเรียนท่ีมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารภาษาไทย 
  ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ระดับ ดี(3.0) ขึ้นไป ทุก
ระดับช้ัน (2 คะแนน) + ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนส่ือความระดับ 
ดีเย่ียม รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน (2 คะแนน) + ค่า T-Score ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 จาก
ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) รายวิชาภาษาไทย (1 คะแนน)  

  เกณฑ์การให้ค่าคะแนนใช้บัญญัติยางค์เทียบ ผลรวมของค่าคะแนนท้ัง 3 ประเด็น ตามเกณฑ์ต่อไปนี้ 
  เกณฑ์กำรให้คะแนน   

ช่วงคะแนน ระดับคุณภำพ 
4.00 – 5.00 ยอดเยี่ยม (5) 
3.50 – 3.99 ดีเลิศ (4) 
3.00 – 3.49 ดี (3) 
2.50 – 2.99 ปานกลาง (2) 
4.00 – 5.00 ก าลังพัฒนา (1) 

 
  แหล่งข้อมูล / กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
  1. แบบรายงานการพัฒนาคุณภาพนักเรียนรายบุคคล (ป.พ.5)  
  2. รายงานสรุปการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภาษาไทย  
  3. แบบรายงานผลการด าเนินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ม.3 ม.6 สู่สากล  
  4. ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
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 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำรภำษำอังกฤษตำมเกณฑ์ของแต่ละดับชั้น  
           (5 คะแนน) 
  ค าอธิบาย นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน และการส่ือสารภาษาอังกฤษได้อย่างดี ใช้
กระบวนการอ่าน การเขียน และการส่ือสาร ท าให้ตนเองเกิดการเรียนรู้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานตัวชี้วัดของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานของแต่ละระดับช้ัน มีผลการทดสอบความสามารถของนักเรียน
จากแบบรายงานการพัฒนาคุณภาพ นักเรียนรายบุคคล ท่ีแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  
  เกณฑ์กำรพิจำรณำ ร้อยละของนักเรียนท่ีมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร 
ภาษาอังกฤษ 
  วิธีกำรค ำนวณ : ค านวณหาร้อยละของนักเรียนท่ีมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร 
ภาษาอังกฤษ จากประเด็นต่อไปนี้  
  1. ค านวณหาร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับ ดี
(3.0) ขึ้นไป ทุกระดับช้ัน 

 

=
นักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ระดับ ดี (3.0) ข้ึนไป × 100

จ านวนนักเรียนทั้งหมด
 

  เกณฑ์การให้ค่าคะแนน ใช้บัญญัติไตรยางค์เทียบ ก าหนดร้อยละ 100  เท่ากับ 3 

=
ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ระดับ ดี (3.0) ข้ึนไป × 2

100
  

   2. ค านวณหาร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนส่ือความระดับ ดี
เย่ียม รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน   

=
จ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความระดับ ดีเย่ียม รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน × 100 

จ านวนนักเรียนทั้งหมด
  

  เกณฑ์การให้ค่าคะแนน ใช้บัญญัติไตรยางค์เทียบ ก าหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 2 

=
ร้อยละนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความระดับ ดีเย่ียม รายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน × 2

100
  

  3. ค านวณหา ค่า T-Score ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 จากผลการทดสอบระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) (ปีการศึกษาท่ีประเมิน) รายวิชาภาษาอังกฤษ ใช้วิธีการเปรียบเทียบค่า T-Score ตาม
เกณฑ์ต่อไปนี้ 
  ค่า T-Score  ต้ังแต่ T 65 และสูงกว่า  แปลว่า ยอดเย่ียม ระดับคะแนน 5 
         ต้ังแต่ T 55 – 64   แปลว่า ดีเลิศ   ระดับคะแนน 4 
    ต้ังแต่ T 45 – 54   แปลว่า ดี   ระดับคะแนน 3 
    เฉพาะ T 50    แปลว่า ปานกลาง  ระดับคะแนน 2 
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    ต้ังแต่ T 35 – 44   แปลว่า ก าลังพัฒนา  ระดับคะแนน 1 
    ต้ังแต่ T 34 และต่ ากว่า   แปลว่า อ่อน   ระดับคะแนน 0 

  เกณฑ์การให้ค่าคะแนน ใช้บัญญัติไตรยางค์เทียบ ระดับคะแนน 5 เท่ากับ 1   

=
ค่า T − Score ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 เมื่อเทียบตามเกณฑ์ × 1

5
  

สรุป การหาค านวณหาร้อยละของนักเรียนท่ีมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารภาษาอังกฤษ 
  ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับ ดี(3.0) ขึ้นไป ทุก
ระดับช้ัน (2 คะแนน) + ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนส่ือความระดับ 
ดีเย่ียม รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (2 คะแนน) + ค่า T-Score ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 
จากผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) รายวิชาภาษาอังกฤษ (1 คะแนน)  

  เกณฑ์การให้ค่าคะแนนใช้บัญญัติยางค์เทียบ ผลรวมของค่าคะแนนท้ัง 3 ประเด็น ตามเกณฑ์ต่อไปนี้ 
  เกณฑ์กำรให้คะแนน   

ช่วงคะแนน ระดับคุณภำพ 
4.00 – 5.00 ยอดเยี่ยม (5) 
3.50 – 3.99 ดีเลิศ (4) 
3.00 – 3.49 ดี (3) 
2.50 – 2.99 ปานกลาง (2) 
4.00 – 5.00 ก าลังพัฒนา (1) 

 
  แหล่งข้อมูล / กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
  1. แบบรายงานการพัฒนาคุณภาพนักเรียนรายบุคคล (ป.พ.5)  
  2. รายงานสรุปการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภาษาต่างประเทศ 
  3. แบบรายงานผลการด าเนินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ม.3 ม.6 สู่สากล  
 4. ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 มีควำมสำมำรถในกำรค ำนวณตำมเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น ( 5 คะแนน )  
  ค าอธิบาย นักเรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ โดยสามารถคิดค านวณ โดยการพูดหรือ
เขียนตาม ความคิดของตนเอง และมีเหตุผลประกอบ สามารถสร้างสรรค์ผลงานผ่านกระบวนการคิดอย่าง
สมเหตุสมผล  
  เกณฑ์กำรพิจำรณำ ร้อยละของนักเรียนท่ีมีความสามารถในการคิดค านวณ  
  วิธีกำรค ำนวณ : ค านวณหาร้อยละของนักเรียนท่ีมีความสามารถในการคิดค านวณ จากประเด็น
ต่อไปนี้   
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  1. ค านวณหาร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการเรียนต้ังแต่ระดับดี (เกรด 3) ขึ้นไป ในรายวิชา
คณิตศาสตร์ พื้นฐานทุกระดับช้ัน 

=
นักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ระดับ ดี (3.0) ขึ้นไป × 100

จ านวนนักเรียนท้ังหมด
 

  เกณฑ์การให้ค่าคะแนน ใช้บัญญัติไตรยางค์เทียบ ก าหนดร้อยละ 100  เท่ากับ 3 

=
ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ระดับ ดี (3.0) ข้ึนไป × 2

100
  

  2. ค านวณหาร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนส่ือความระดับ ดี
เย่ียม รายวิชาคณิคศาสตร์พื้นฐาน   

=
จ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความระดับ ดีเย่ียม รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน × 100 

จ านวนนักเรียนทั้งหมด
  

  เกณฑ์การให้ค่าคะแนน ใช้บัญญัติไตรยางค์เทียบ ก าหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 2 

=
ร้อยละนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความระดับ ดีเย่ียม รายวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน × 2

100
  

  3. ค านวณหา ค่า T-Score ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 จากผลการทดสอบระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) (ปีการศึกษาท่ีประเมิน) รายวิชาคณิตศาสตร์ ใช้วิธีการเปรียบเทียบค่า T-Score ตาม
เกณฑ์ต่อไปนี้ 
  ค่า T-Score  ต้ังแต่ T 65 และสูงกว่า  แปลว่า ยอดเย่ียม ระดับคะแนน 5 
         ต้ังแต่ T 55 – 64   แปลว่า ดีเลิศ   ระดับคะแนน 4 
    ต้ังแต่ T 45 – 54   แปลว่า ดี   ระดับคะแนน 3 
    เฉพาะ T 50    แปลว่า ปานกลาง  ระดับคะแนน 2 
    ต้ังแต่ T 35 – 44   แปลว่า ก าลังพัฒนา  ระดับคะแนน 1 
    ต้ังแต่ T 34 และต่ ากว่า   แปลว่า อ่อน   ระดับคะแนน 0 

  เกณฑ์การให้ค่าคะแนน ใช้บัญญัติไตรยางค์เทียบ ระดับคะแนน 5 เท่ากับ 1   

=
ค่า T − Score ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 เมื่อเทียบตามเกณฑ์ × 1

5
  

สรุป การหาค านวณหาร้อยละของนักเรียนท่ีมีความสามารถในการคิดค านวณ  
  ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ระดับ ดี(3.0) ขึ้นไป ทุก
ระดับช้ัน (2 คะแนน) + ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนส่ือความระดับ 
ดีเย่ียม รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (2 คะแนน) + ค่า T-Score ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 จาก
ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) รายวิชาคณิตศาสตร์ (1 คะแนน)  
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  เกณฑ์การให้ค่าคะแนนใช้บัญญัติยางค์เทียบ ผลรวมของค่าคะแนนท้ัง 3 ประเด็น ตามเกณฑ์ต่อไปนี้ 
  เกณฑ์กำรให้คะแนน   

ช่วงคะแนน ระดับคุณภำพ 
4.00 – 5.00 ยอดเยี่ยม (5) 
3.50 – 3.99 ดีเลิศ (4) 
3.00 – 3.49 ดี (3) 
2.50 – 2.99 ปานกลาง (2) 
4.00 – 5.00 ก าลังพัฒนา (1) 

 
  แหล่งข้อมูล / กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
  1. แบบรายงานการพัฒนาคุณภาพนักเรียนรายบุคคล (ป.พ.5)  
  2. รายงานสรุปการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คณิตศาสตร์ 
  3. แบบรายงานผลการด าเนินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ม.3 ม.6 สู่สากล  
  4. ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำย แลกเปลี่ยน 
  ควำม คิดเห็นและแก้ปัญหำ (5 คะแนน) 
  ค าอธิบาย นักเรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คือสามารถคิดวิเคราะห์ แยกแยะ
ข้อเท็จจริง ใคร่ครวญ ไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ ข้อคิดเห็นมีการตั้งข้อสันนิษฐานและมีกระบวนการ
คิดเพื่อตรวจสอบ สันนิษฐานได้อย่างถูกต้องมีกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้โดย
การอภิปรายร่วมกัน อย่างมีเหตุผลและสามารถน ากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
และการแลกเปล่ียน ความคิดเห็น การอภิปราย โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจมาใช้ในการแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ในชีวิตประจ าวันได้  
  เกณฑ์กำรพิจำรณำ ร้อยละของนักเรียนท่ีมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปล่ียน ความคิดเห็นและแก้ปัญหาในระดับดี 

  วิธีกำรค ำนวณ : ค านวณหาร้อยละของนักเรียนท่ีมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
   1.ค านวณจากการประเมินจากร้อยละของนักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหาในระดับดีขึ้นไป  

=

จ านวนนักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหาในระดับดีขึ้นไป × 100

จ านวนนักเรียนทั้งหมด
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เกณฑ์การให้คะแนน ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 3 คะแนน 

=

ร้อยละนักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหาในระดับดีขึ้นไป × 3

100
 

  2.ประเมินผลการเข้าร่วมประกวด แข่งขัน ทักษะทางวิชาการ ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้
กระบวนการในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา เทียบ
ตามตารางต่อไปนี้ 
  รางวัลนักเรียนระดับ เขตพื้นท่ีการศึกษา    ระดับจังหวัด =  1 คะแนน 
  รางวัลนักเรียนรดับ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ระดับชาติ และนานาชาติ = 2 คะแนน 

  สรุป การประเมินนักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปล่ียนความ คิดเห็นและแก้ปัญหา  

   ร้อยละนักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหาในระดับดีขึ้นไป (3 คะแนน) + ผลการเข้าร่วมประกวด แข่งขัน 
ทักษะทางวิชาการ ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้กระบวนการในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา (2 คะแนน)  
  เกณฑ์การให้ค่าคะแนนใช้บัญญัติยางค์เทียบ ผลรวมของค่าคะแนนท้ัง 2 ประเด็น ตามเกณฑ์ต่อไปนี้ 
  เกณฑ์กำรให้คะแนน   

ช่วงคะแนน ระดับคุณภำพ 
4.00 – 5.00 ยอดเยี่ยม (5) 
3.50 – 3.99 ดีเลิศ (4) 
3.00 – 3.49 ดี (3) 
2.50 – 2.99 ปานกลาง (2) 
4.00 – 5.00 ก าลังพัฒนา (1) 

แหล่งข้อมูล / กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
  1. การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนโดยการซักถามนักเรียนและครู  
  2. การประเมินทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน 
ความคิดเห็น และการแก้ปัญหาของนักเรียน  
  3. รายงานผลการประเมินการอ่าน วิเคราะห์ และเขียน  
  4. รายงานผลการทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหาของนักเรียน 
  5. รายงานผลการด าเนินโครงการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการสู่สากล 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม ( 5 คะแนน )  
  ค าอธิบาย นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ และทักษะการปฏิบัติมีการคิดค้นนวัตกรรม แนวความคิด
ใหม่ ๆ สามารถสร้างส่ิงประดิษฐ์ได้อย่างสร้างสรรค์หรือปรับปรุงของเก่าท่ีมีอยู่เดิมให้ดีขึ้น แล้วน ามาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น เกณฑ์การพิจารณา ร้อยละของนักเรยีนท่ีมี
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม จากผลการประเมินผลกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ จากกิจกรรมลดเวลา
เรียนเพิ่มเวลารู้ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น และบูรณาการ STEM Education ในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

  วิธีกำรค ำนวณ : ค านวณหาร้อยละของนักเรียนท่ีมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

   

=

จ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินจากกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ จากกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้

และบูรณาการ 𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆  อยู่ในเกณฑ์ระดับดีข้ึนไป × 100

จ านวนนักเรียนทั้งหมด
 

  เกณฑ์การให้คะแนนใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 
   

=

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินจากกิจกรรมการเรยีนรู้บูรณาการ

 จากกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ และบูรณาการ STEM Education  อยู่ในเกณฑ์ระดับดีข้ึนไป × 5

100
 

เกณฑ์กำรให้คะแนน   

ช่วงคะแนน ระดับคุณภำพ 
4.00 – 5.00 ยอดเยี่ยม (5) 
3.50 – 3.99 ดีเลิศ (4) 
3.00 – 3.49 ดี (3) 
2.50 – 2.99 ปานกลาง (2) 
4.00 – 5.00 ก าลังพัฒนา (1) 

แหล่งข้อมูล / กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
 1. แบบรายงานการพัฒนาคุณภาพนักเรียนรายบุคคล (ป.พ.5)  
  2. รายงานสรุปการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมบูรณาการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
 3. รายงานสรุปการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมบูรณาการ Stem Education 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (5 คะแนน) 
  ค าอธิบาย นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อ
การพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ ใช้ทักษะเพื่อการศึกษาค้นคว้า การเขียนรายงานและการอ้างอิง 
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และสามารถใช้ทักษะการส่ือสารในด้านการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน การติดต่อส่ือสารอย่างสร้างสรรค์
และมีคุณธรรม 
  เกณฑ์กำรพิจำรณำ ร้อยละของนักเรียนท่ีมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารตามเกณฑ์มาตรฐาน  
  วิธีกำรค ำนวณ : ค านวณหาร้อยละของนักเรียนท่ีมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตาม
เกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 

=

จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร ระดับดีข้ึนไป × 100 

จ านวนนักเรียนทั้งหมด
 

  เกณฑ์การให้คะแนนใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 
   

=

ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถ

ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร ระดับดีข้ึนไป × 5
100

 

  เกณฑ์กำรให้คะแนน   

ช่วงคะแนน ระดับคุณภำพ 
4.00 – 5.00 ยอดเยี่ยม (5) 
3.50 – 3.99 ดีเลิศ (4) 
3.00 – 3.49 ดี (3) 
2.50 – 2.99 ปานกลาง (2) 
4.00 – 5.00 ก าลังพัฒนา (1) 

  แหล่งข้อมูล / กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

  1. การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนและการพูดคุยซักถามนักเรียน ครู และผู้ปกครอง 
  2. สรุปผลการบันทึกความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของนักเรียน 
  3. สรุปผลการทดสอบความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ ( 5 คะแนน ) 
  ค าอธิบาย นักเรียนบรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิมใน
แต่ละปีในด้าน ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่าง ๆ และสมรรถนะของนักเรียน ตามหลักสูตรท่ี
สถานศึกษาก าหนด อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง รวมทั้งมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ หรือผล
การทดสอบอื่น ๆ 

  เกณฑ์กำรพิจำรณำ 
  1. ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท้ัง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ต้ังแต่ระดับดี (เกรด 3)  
ขึ้นไป ตามหลักสูตรท่ีสถานศึกษาก าหนด 
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  2. ร้อยละของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ท่ีมีค่า  T-Score เทียบตามเกณฑ์ (ปีการศึกษาท่ีประเมิน) ในแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู ้
 
  วิธีกำรค ำนวณ 
  1. ค านวณหาร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการเรียนต้ังแต่ระดับดี (เกรด 3) ขึ้นไป ทุกรายวิชา ในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ทุกระดับช้ัน  

=

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท้ัง 
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ต้ังแต่ระดับดี (เกรด 3) ขึ้นไป ทุกระดับช้ัน × 100

จ านวนนักเรียนท้ังหมดท่ีเรียนในรายวิชาท้ัง 8กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกระดับช้ัน
 

  เกณฑ์การให้คะแนนใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 3 คะแนน 
   

=

ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท้ัง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ต้ังแต่ระดับดี (เกรด 3) ขึ้นไป ทุกระดับช้ัน × 3

100
 

  2. ค านวณหา ค่า T-Score ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 จากผลการทดสอบระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) (ปีการศึกษาท่ีประเมิน) เฉล่ียทุกรายวิชา ใช้วิธีการเปรียบเทียบค่า T-Score ตามเกณฑ์
ต่อไปนี้ 
  ค่า T-Score  ต้ังแต่ T 65 และสูงกว่า  แปลว่า ยอดเย่ียม ระดับคะแนน 5 
         ต้ังแต่ T 55 – 64   แปลว่า ดีเลิศ   ระดับคะแนน 4 
    ต้ังแต่ T 45 – 54   แปลว่า ดี   ระดับคะแนน 3 
    เฉพาะ T 50    แปลว่า ปานกลาง  ระดับคะแนน 2 
    ต้ังแต่ T 35 – 44   แปลว่า ก าลังพัฒนา  ระดับคะแนน 1 
    ต้ังแต่ T 34 และต่ ากว่า   แปลว่า อ่อน   ระดับคะแนน 0 

  เกณฑ์การให้ค่าคะแนน ใช้บัญญัติไตรยางค์เทียบ ระดับคะแนน 5 เท่ากับ 2   

=
ระดับคะแนน เมื่อเทียบค่า T − Score ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 ตามเกณฑ์ × 2

5
  

  สรุป การหาค านวณหาร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการเรียนต้ังแต่ระดับดี (เกรด 3) ขึ้นไป ทุกรายวิชา ในทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ทุกระดับช้ัน (3 คะแนน) + ค่า T-Score ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 จากผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) (ปีการศึกษาท่ีประเมิน) เฉล่ียทุกรายวิชา ใช้วิธีการเปรียบเทียบค่า T-Score 
ตามเกณฑ์ (2 คะแนน)  
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  เกณฑ์การให้ค่าคะแนนใช้บัญญัติยางค์เทียบ ผลรวมของค่าคะแนนท้ัง 2 ประเด็น ตามเกณฑ์ต่อไปนี้ 
  เกณฑ์กำรให้คะแนน   

ช่วงคะแนน ระดับคุณภำพ 
4.00 – 5.00 ยอดเยี่ยม (5) 
3.50 – 3.99 ดีเลิศ (4) 
3.00 – 3.49 ดี (3) 
2.50 – 2.99 ปานกลาง (2) 
4.00 – 5.00 ก าลังพัฒนา (1) 

 
  แหล่งข้อมูล / กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
  1. แบบรายงานการพัฒนาคุณภาพนักเรียนรายบุคคล (ป.พ.5)  
  2. รายงานสรุปการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
  3. แบบรายงานผลการด าเนินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ม.3 ม.6 สู่สากล  
 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 มีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำน และเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ ( 5 คะแนน )  
  ค าอธิบาย นักเรียนมีความรู้ความสามารถ มีทักษะพื้นฐานในการปฏิบัติงาน และมีเจตคติความพึง
พอใจ ความคิด ความรู้สึกท่ีดีต่องานอาชีพ  นักเรียนรู้จักตนเองมากขึ้น มองเห็นความถนัดและความสนใจใน
การประกอบอาชีพในอนาคต มีการวางแผนเพื่อการประกอบอาชีพ  ตระหนึกถึงความส าคัญของอาชีพสุจริต 
  เกณฑ์กำรพิจำรณำ นักเรียนรู้จักตนเองมากขึ้น มองเห็นความถนัดและความสนใจในการประกอบ
อาชีพในอนาคต มีการวางแผนเพื่อการประกอบอาชีพ  ตระหนึกถึงความส าคัญของอาชีพสุจริต  
  วิธีกำรค ำนวณ : ค านวณหาร้อยละของนักเรียนท่ีมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
   1. ร้อยละของนักเรียนท่ีผ่านกิจกรรมพัฒนานักเรยีน กิจกรรมแนะแนว    

=

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินผ่าน ในกิจกรรมพัฒนานักเรียน
กิจกรรมแนะแนว × 100

จ านวนนักเรียนท้ังหมด
 

  เกณฑ์การให้คะแนนใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 1.5 คะแนน 

   

=
ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินผ่าน ในกิจกรรมพัฒนานักเรียนกิจกรรมแนะแนว × 1.5

100
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  2. ร้อยละของนักเรียนท่ีผ่านกิจกรรมพฒันานักเรยีน กิจกรรมชุมนุม   

=

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินผ่าน ในกิจกรรมพัฒนานักเรียน
กิจกรรมชุมนุม × 100

จ านวนนักเรียนท้ังหมด
 

  เกณฑ์การให้คะแนนใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 2 คะแนน   

 

=
ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินผ่าน ในกิจกรรมพัฒนานักเรียนกิจกรรมชุมนุม × 1.5

100
 

   

  3. ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในกลุ่มวิชาความถนัดและความสนใจ ในรายวิชาท่ี
เกี่ยวข้องกับงานอาชีพ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับดี (3.00) ขึ้นไป  

=

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในกลุ่มวิชาความถนัดและความสนใจ 

ในรายวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับงานอาชีพ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับดี (3.00) ขึ้นไป × 100 

จ านวนนักเรียนท้ังหมดท่ีเรียนกลุ่มวิชาความถนัดและความสนใจในรายวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับงานอาชีพ
 

   
  เกณฑ์การให้คะแนนใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 1 คะแนน   

 

=

ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในกลุ่มวิชาความถนดและความสนใจ

ในรายวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับงานอาชีพ ระดับดี (3.00)ขึ้นไป × 1

100
 

  

  4. ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในกลุ่มวิชาเลือกเสีรี ในรายวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับงาน
อาชีพ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับดี (3.00) ขึ้นไป  

=

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในกลุ่มเลือกเสรี

ในรายวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับงานอาชีพ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับดี (3.00) ขึ้นไป × 100 

จ านวนนักเรียนท้ังหมดท่ีเรียนกลุ่มวิชาเลือกเสรี ในรายวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับงานอาชีพ
 

  เกณฑ์การให้คะแนนใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 1 คะแนน   

=

ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในกลุ่มวิชาเลือกเสรี

ในรายวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับงานอาชีพ ระดับดี (3.00)ขึ้นไป × 1

100
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  สรุป การหาร้อยละของนักเรียนท่ีมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
  ร้อยละของนักเรียนท่ีผ่านกิจกรรมพฒันานักเรียน กิจกรรมแนะแนว  (1.5 คะแนน) + ร้อยละของ
นักเรียนท่ีผ่านกิจกรรมพัฒนานักเรียน กิจกรรมชุมนุม   (1.5 คะแนน) + ร้อยละของนักเรียนท่ีมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในกลุ่มวิชาความถนัดและความสนใจ ในรายวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับงานอาชีพ ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับดี (3.00) ขึน้ไป ( 1 คะแนน) + ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ในกลุ่มวิชาเลือกเสีรี ในรายวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับงานอาชีพ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับดี (3.00) ขึ้นไป ( 
1 คะแนน) 

  เกณฑ์การให้ค่าคะแนนใช้บัญญัติยางค์เทียบ ผลรวมของค่าคะแนนท้ัง 4 ประเด็น ตามเกณฑ์ต่อไปนี้ 
  เกณฑ์กำรให้คะแนน   

ช่วงคะแนน ระดับคุณภำพ 
4.00 – 5.00 ยอดเยี่ยม (5) 
3.50 – 3.99 ดีเลิศ (4) 
3.00 – 3.49 ดี (3) 
2.50 – 2.99 ปานกลาง (2) 
4.00 – 5.00 ก าลังพัฒนา (1) 

 
แหล่งข้อมูล / กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
  1. แบบรายงานการพัฒนาคุณภาพนักเรียนรายบุคคล (ป.พ.5) กิจกรรมแนะแนว 
  2. แบบบันทึกกิจกรรมชุมนุม  
  3. แบบรายงานการพัฒนาคุณภาพนักเรียนรายบุคคล (ป.พ.5) วิชาความถนัดและความสนใจ 
  4. แบบรายงานการพัฒนาคุณภาพนักเรียนรายบุคคล (ป.พ.5) วิชาเลือกเสรี 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.9 กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมท่ีดีตำมสถำนศึกษำก ำหนด ( 5 คะแนน )  
  ค าอธิบาย นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ครบท้ัง 8 คุณลักษณะ คือ  
  1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  
  2. ซื่อสัตย์สุจริต  
  3. มีวินัย  
  4. ใฝ่เรียนรู้  
  5. อยู่อย่างพอเพียง  
  6. มุ่งมั่นในการท างาน  
  7. รักความเป็นไทย  
  8. มีจิตสาธารณะ  
  เกณฑ์กำรพิจำรณำ ร้อยละของนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรฯ  
  วิธีกำรค ำนวณ : ค านวณหาร้อยละของนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรฯ 
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=
จ านวนนักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรฯ ระดับดีขึ้นไป × 100

จ านวนนักเรียนท้ังหมด
 

   
  เกณฑ์การให้คะแนนใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน   

 

=
ร้อยละของเรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรฯ ระดับดีขึ้นไป × 5

100
 

เกณฑ์กำรให้คะแนน   

ช่วงคะแนน ระดับคุณภำพ 
4.00 – 5.00 ยอดเยี่ยม (5) 
3.50 – 3.99 ดีเลิศ (4) 
3.00 – 3.49 ดี (3) 
2.50 – 2.99 ปานกลาง (2) 
4.00 – 5.00 ก าลังพัฒนา (1) 

 
แหล่งข้อมูล / กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
  1. การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนและการพูดคุยซักถามนักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และ
ผู้ปกครอง/ชุมชน  
  2. รายงานผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรฯ  
  3. ตรวจสอบแผนพัฒนาการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี สรุปงาน/กิจกรรม /โครงการ ท่ี
เกี่ยวข้อง โล่ เกียรติบัตร รางวัลของนักเรียน/สถานศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.10 ควำมภูมิใจในท้องถ่ินและควำมเป็นไทย ( 5 คะแนน )  
  ค าอธิบาย นักเรียนรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย/ท้องถิ่น เห็นคุณค่า มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม ไทย ประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย ภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกได้อย่าง
เหมาะสมในชีวิตประจ าวัน และเผยแพร่สู่สากล  
  เกณฑ์กำรพิจำรณำ ร้อยละของนักเรียนท่ีมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
  วิธีกำรค ำนวณ : ค านวณหาร้อยละของนักเรียนท่ีมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  1. ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ด้านการรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย/
ท้องถิ่น การอนุรักษ์วัฒนธรรม ไทย ประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย  

=
จ านวนของนักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ, กิจกรรม ฯ × 100

จ านวนนักเรียนท้ังหมด
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  เกณฑ์การให้คะแนนใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 2 คะแนน   

 

=
ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ, กิจกรรม ฯ × 2

100
 

  2. การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย/ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย ภูมิใจในความเป็นไทย สู่
สากล พิจารณาตามเกณฑ์ต่อไปนี้ 

ระดับการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย/
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย ภูมิใจในความเป็นไทย 

ระดับคะแนน 

ระดับชุมชน ต าบล อ าเภอ 1 
ระดับจังหวัด เขตพื้นท่ี 1.5 
ระดับภูมิภาค 2 
ระดับชาติ 2.5 
ระดับนานาชาติ 3 

 
  สรุป การหาร้อยละของนักเรียนท่ีมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
 ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ด้านการรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย/
ท้องถิ่น การอนุรักษ์วัฒนธรรม ไทย ประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย ( 2 คะแนน) + การเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย/ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย ภูมิใจในความเป็นไทย สู่สากล พิจารณาตามเกณฑ์  
( 3 คะแนน) 

  เกณฑ์การให้ค่าคะแนนใช้บัญญัติยางค์เทียบ ผลรวมของค่าคะแนนท้ัง 2 ประเด็น ตามเกณฑ์ต่อไปนี้ 
  เกณฑ์กำรให้คะแนน   

ช่วงคะแนน ระดับคุณภำพ 
4.00 – 5.00 ยอดเยี่ยม (5) 
3.50 – 3.99 ดีเลิศ (4) 
3.00 – 3.49 ดี (3) 
2.50 – 2.99 ปานกลาง (2) 
4.00 – 5.00 ก าลังพัฒนา (1) 

 
  แหล่งข้อมูล / กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
  1. การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนและการพูดคุยซักถามนักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และ
ผู้ปกครอง/ชุมชน  
  2. รายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย/ท้องถิ่น 
การอนุรักษ์วัฒนธรรม ไทย ประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย ฯ  
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  3. ตรวจสอบแผนพัฒนาการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี สรุปงาน/กิจกรรม /โครงการ ท่ี
เกี่ยวข้อง โล่ เกียรติบัตร รางวัลของนักเรียน/สถานศึกษา ด้านการเผนแพร่ศิลปวัฒนธรรมฯ 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.11 กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย ( 5 คะแนน )  
  ค าอธิบาย การอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างของสมาชิกในสังคม ควรเปิดใจให้กว้าง ยอมรับและ
เคารพ ในเช้ือชาติ ศาสนา เข้าใจและเรียนรู้วัฒนธรรม รูปแบบการด าเนินชีวิต ยอมรับความแตกต่างท่ีเกิดขึ้น 
รับฟังเหตุผล ความคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถปรับตัวให้เข้ากับคนทุกเช้ือชาติ 
ศาสนา และวัฒนธรรม มีความระมัดระวังในการกระท าและค าพูด ท่ีอาจน ามาซึ่งความแตกแยกขัดแย้ง เคารพ
ในหน้าท่ีสิทธิเสรีภาพของกันและกันภายใต้กรอบประชาธิปไตย  
  เกณฑ์กำรพิจำรณำ ร้อยละของนักเรียนท่ีมีการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย  
  วิธีค ำนวณ : ค านวณหาร้อยละของนักเรียนท่ีมีการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ 
หลากหลาย   

=
จ านวนนักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินยอมรับความคิดเห็นฯระดับดีขึ้นไป × 100

จ านวนนักเรียนท้ังหมด
 

   

  เกณฑ์การให้คะแนนใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน   

 

=
ร้อยละของนักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินยอมรับความคิดเห็นฯระดับดีขึ้นไป × 5

100
 

  เกณฑ์กำรให้คะแนน   

ช่วงคะแนน ระดับคุณภำพ 
4.00 – 5.00 ยอดเยี่ยม (5) 
3.50 – 3.99 ดีเลิศ (4) 
3.00 – 3.49 ดี (3) 
2.50 – 2.99 ปานกลาง (2) 
4.00 – 5.00 ก าลังพัฒนา (1) 

 
  แหล่งข้อมูล / กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
   1. การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในการพูดคุยซักถามผู้เรียนครูและผู้ปกครอง  
  2. ผลการด าเนินโครงการกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้อง  
  3. รายงานผลการพัฒนาผู้เรียนด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.12 สุขภำวะทำงร่ำงกำยและลักษณะจิตสังคม (5 คะแนน)  
  ค าอธิบาย ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีน้ าหนักส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐาน มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพท่ีดี สามารถปฏิบัติตามสุขบัญญัติ 10 ประการ และรู้จักป้องกันตนเอง
จากส่ิงเสพติด ให้โทษและหลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะเส่ียงได้ มีสุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม และแสดงออก
อย่างเหมาะสม แต่ละช่วงวัย สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น   
  เกณฑ์กำรพิจำรณำ ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐาน ผู้เรียนท่ีมีสุขภาพจิต ท่ีดี ผู้เรียนท่ีมีสุขนิสัยท่ีดี ผู้เรียนท่ีปลอดจากส่ิงเสพติด อบายมุขและปัญหา
ต่างๆ  
  วิธีค ำนวณ : ค านวณหาร้อยละของผู้เรียนท่ีมีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

 

=

จ านวนนักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินสุขภาวะทางร่างกาย

และลักษณะจิตสังคมระดับดีขึ้นไป × 100
จ านวนนักเรียนท้ังหมด

 

   

  เกณฑ์การให้คะแนนใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน   

 

=

ร้อยละของนักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินสุขภาวะทางร่างกาย

และลักษณะจิตสังคมระดับดีขึ้นไป × 5
100

 

  เกณฑ์กำรให้คะแนน   

ช่วงคะแนน ระดับคุณภำพ 
4.00 – 5.00 ยอดเยี่ยม (5) 
3.50 – 3.99 ดีเลิศ (4) 
3.00 – 3.49 ดี (3) 
2.50 – 2.99 ปานกลาง (2) 
4.00 – 5.00 ก าลังพัฒนา (1) 

 
  แหล่งข้อมูล / กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
  1. การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนและการพูดคุยซักถามผู้เรียน ครู และผู้ปกครอง  
  2. สรุปการบันทึกน้ าหนัก ส่วนสูง/แบบบันทึกสุขภาพประจ าตัวของผู้เรียน  
  3. สรุปผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของผู้เรียน  
  4. รายงานการประเมินสุขภาพจิต/หลักฐานการประเมินตนเองของผู้เรียน  
  5. รายงานผลการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
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  6. สรุปผลการประเมินสุขบัญญัติ 10 ประการของผู้เรียน  
  7. ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาเกี่ยวกับการมีสุขนิสัยท่ีดีของผู้เรียน เช่น สถิติการใช้ห้องพยาบาล 
สถิติการมาเรียน ข้อมูลด้านสุขภาพของผู้เรียนรายบุคคล  
  8. รายงานผลการด าเนินงานของฝ่ายกิจการนักเรียนและข้อมูลสารสนเทศนักเรียนรายบุคคล 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ( 15 คะแนน )  
  ค ำอธิบำย เป็นการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์
และพันธกิจ อย่างชัดเจน สามารถด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาในทุก กลุ่มเป้าหมาย จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเช่ียวชาญทาง วิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
เรียนรู้รวมทั้งจัด สภาพแวดล้อมทางกายและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนร 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 มีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน (2 คะแนน)  
  ค ำอธิบำย สถานศึกษามีการด าเนินงานและการบริหารจัดการสถานศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ของสถานศึกษาโดยมีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ จากกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหาร สถานศึกษา ครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง ท่ีทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม  
  เกณฑ์กำรพิจำรณำ การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
  พิจำรณำจำก   
  1. สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีก าหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษา 
ระดับชาติ และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นอย่างชัดเจน  
  2. มีการจัดโครงสร้างองค์กร ก าหนดกฎเกณฑ์ ควบคุมทรัพยากรต่างๆ ท างานร่วมกันเพื่อบรรลุ 
เป้าหมาย โดยการก าหนด อ านาจ ภาระหน้าท่ี จัดแบ่งงาน  หน้าท่ี ความรับผิดชอบ การปฏิบัติงาน  
  3. จัดวางตัวบุคคลเข้าปฏิบัติงาน มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับภาระงาน 
  4. การท างานของทุกฝ่ายขององค์กรเป็นไปในทางท่ีส่งเสริมให้เกิดผลส าเร็จ ตามวัตถุประสงค์ท่ี
ต้องการ และบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ  
  5. มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานต่างๆ ว่าเป็นไปตามแผนท่ีวางไว้หรือไม่  
มีข้อบกพร่องอะไรท่ี ต้องแก้ไขหรือไม ่

  เกณฑ์กำรให้คะแนน  

สถำนศึกษำด ำเนินกำรได้ดี คะแนน ระดับคุณภำพ 
จ ำนวน 5 ข้อ 2.00 ยอดเยี่ยม (5) 
จ ำนวน 4 ข้อ 1.60 ดีเลิศ (4) 
จ ำนวน 3 ข้อ 1.20 ดี (3) 
จ ำนวน 2 ข้อ 0.80 ปานกลาง (2) 
จ ำนวน 1 ข้อ 0.40 ก าลังพัฒนา (1) 
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แหล่งข้อมูล / กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
  1. การสอบถามและสัมภาษณ์ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้เกี่ยวข้อง  
  2. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย เช่น แผนการพัฒนาคุณภาพารศึกษาของสถานศึกษา 
และรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม  
  3. สรุปผลความพึงพอใจของนักเรียผู้ปกครองผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
  4. รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจ าปีการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ (2 คะแนน)  
  ค ำอธิบำย สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบท้ังในส่วนการ
วางแผนพัฒนา คุณภาพการจัดการศึกษา การน าแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพไปใช้  มีการก ากับติดตาม
การปฏิบัติหน้าท่ี ตามวงจรคุณภาพ ส่งผลให้สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ได้บรรลุ
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากร
ทางการศึกษา และระบบ ดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน มีการด าเนินการประเมินผลการ
บริการและการจัดการศึกษา อย่างเป็นระบบ มีผลการด าเนินงานท่ีสะท้อนความส าเร็จของสถานศึกษาและ
ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา 
และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด การศึกษา โดยการท างานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมี
คุณภาพ สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมี ประสิทธิภาพต่อสถานศึกษา  
  เกณฑ์กำรพิจำรณำ การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา  
  พิจำรณำจำก  
  1. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ี อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งอาจพิจารณาจาก การให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
ของสถานศึกษา การให้ความเห็นชอบรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา
ของสถานศึกษา 
  2. การมีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาหรือแผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนาคุณภาพ 
สถานศึกษาระยะ 3 – 5 ปีมีการก าหนดการมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจและกลยุทธ์หรือแผนงานโครงการ 
หลักในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
  3. การมีระบบ/กลไก หรือแผนปฏิบัติการท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ในการขับเคล่ือนสถานศึกษาสู่เป้าหมายตามวิสัยทัศน์และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
  4. การมีระบบการก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพ 
สถานศึกษาอย่างชัดเจน  
  5. การมีรายงานผลการด าเนินงานโครงการ กิจกรรม และรายผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ในแต่ละปีท่ีสะท้อน ความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพตามวิสัยทัศน์ เป้าหมายและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
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เกณฑ์กำรให้คะแนน  

สถำนศึกษำด ำเนินกำรได้ดี คะแนน ระดับคุณภำพ 
จ ำนวน 5 ข้อ 2.00 ยอดเยี่ยม (5) 
จ ำนวน 4 ข้อ 1.60 ดีเลิศ (4) 
จ ำนวน 3 ข้อ 1.20 ดี (3) 
จ ำนวน 2 ข้อ 0.80 ปานกลาง (2) 
จ ำนวน 1 ข้อ 0.40 ก าลังพัฒนา (1) 

 
  แหล่งข้อมูล / กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
  1. การสอบถามและสัมภาษณ์ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้เกี่ยวข้อง  
  2. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย เช่น แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาประจ าปี และสรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม  
  3. สรุปผลการความพึงพอใจของครูและผู้เกี่ยวข้องต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคณุภำพของผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ และ 
        ทุกกลุ่มเป้ำหมำย ( 2 คะแนน )  
  ค ำอธิบำย สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาท่ีเน้น
คุณภาพของ ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา เช่ือมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
โดยใช้หลักการ บริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้สถานศึกษาเป็นฐาน มีการบริหารความเส่ียง และมีการบริหาร
จัดการแบบบูรณา การรองรับมาตรฐานการศึกษาจนสามารถน าการเปล่ียนแปลงสู่สถานศึกษา  
  เกณฑ์กำรพิจำรณำ การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านทุก
กลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม จะบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ  
  พิจำรณำจำก    
  1. การจัดหลักสูตรสถานศึกษาสามารถจัดรายวิชาได้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน จัดกระบวน 
การเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีแหล่งเรียนรู้ ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดจน 
จัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีมีประสิทธิภาพ  
   2. การจัดสภาพแวดล้อม และการบริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มด้วยศักยภาพ ทางด้าน
อาคาร สถานท่ี สะอาด เรียบร้อย ปลอดภัย มีส่ิงอ านวยความสะดวกพอเพียงและเหมาะสม มีสภาพแวดล้อม
บรรยากาศ ท่ีร่มรื่น สวยงามเอื้อต่อการเรียนรู้ มีการให้บริการผู้เรียนด้านต่างๆ ท้ังด้านสุขภาพอนามัย ศิลปะ 
ดนตรี กีฬา นันทนาการและวิชาการ ด้านห้องสมุดมีหนังสือ/เอกสาร ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้บริการ
อย่างพอเพียง และเป็นระบบ  
   3. การสนับสนุนส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community) โดยผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน หรือ 
การจัดการความรู้ (Knowledge Management) ในการพัฒนาคุณภาพ/ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน จนได้
นวัตกรรมในการปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) ของกลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระการเรียนรู้   
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  4. การบริหารความเส่ียงอย่างเป็นระบบ โดยมีการระบุความเส่ียงและจัดล าดับความเส่ียง และการ
วางแผนการบริหารความเส่ียง การด าเนินการตามแผน ตลอดจนการก ากับติดตาม ประเมินผลและการ จัดท า
รายงานการบริหารความเส่ียง  
  5. การเป็นผู้น าการเปล่ียนแปลง ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น า มีความสามารถในการบริหารจัด 
การสถานศึกษา โดยใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม และการบริหารจัดการแบบบูรณาการโดยใช้ มาตรฐาน
การศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและน าไปสู่การเปล่ียนแปลง ของสถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง  
  6. การสร้างความส าเร็จให้แก่สถานศึกษา โดยมีผลงาน รางวัลเกียรติยศ ผลงานนวัตกรรมดีเด่น ของ
ผู้เรียนมีช่ือเสียงเป็นท่ีปรากฏ  
  7. การรายงานผลส าเร็จของการบริหารการจัดการสถานศึกษาทุกปี มีผลการประเมินความพึงพอใจ 
ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ครู บุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง   

  เกณฑ์กำรให้คะแนน   

สถำนศึกษำด ำเนินกำรได้ดี คะแนน ระดับคุณภำพ 
จ ำนวน 7 ข้อ 2.00 ยอดเยี่ยม (5) 
จ ำนวน 6 ข้อ 1.60 ดีเลิศ (4) 
จ ำนวน 5 ข้อ 1.20 ดี (3) 

จ ำนวน 3-4 ข้อ 0.80 ปานกลาง (2) 
จ ำนวน 1-2 ข้อ 0.40 ก าลังพัฒนา (1) 

 
  แหล่งข้อมูล / กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
  1. การสอบถามและสัมภาษณ์ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
นักเรียน และผู้ปกครอง  
  2. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย การบริหารจัดการสถานศึกษา เช่น แผนพัฒนาการ จัด
การศึกษา แผนปฏิบัติการ รายงานประจ าปี หลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ การรายงานผล การ
ส าเร็จของการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ผลการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการ
สถานศึกษา ครู บุคลากร หรือ ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง เป็นต้น  
  3. ประเมินมาตรฐาน อาคารสถานท่ี สภาพแวดล้อม ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ 
แหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา   
 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ (3 คะแนน)  
  ค ำอธิบำย สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู และบุคลากร ให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
และจัดให้มี ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน  
  เกณฑ์กำรพิจำรณำ 
  1. ศึกษาและวิเคราะห์มาตรฐานและคุณภาพของครู ตามท่ีองค์กรวิชาชีพครูก าหนดขึ้น รวมท้ัง 
มาตรฐานและคุณภาพของครูท่ีหน่วยงานและสถานศึกษาก าหนดขึ้น  
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  2. ประเมินครูว่ามีมาตรฐานและคุณภาพตามท่ีก าหนดในข้อ 1  
  3. วิเคราะห์ผลการประเมินครูตามข้อ 2 เพื่อทราบว่าครูคนใด ประพฤติปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน ได้
ครบถ้วนตามมาตรฐาน ระดับคุณภาพอยู่ในระดับใด ต้องพัฒนาด้านใดก่อนและหลังหรือพัฒนาไปพร้อมกัน  
  4. จัดกลุ่มครูท่ีจะพัฒนา (หมายถึง พัฒนาตนเองหรือรับการพัฒนา) อาจจัดเป็นรายบุคคลหรือ เป็น
กลุ่ม โดยพิจารณาจากสภาพและปัญหาท่ีค้นพบในข้อ 3 เป็นหลัก และองค์ประกอบอื่น ๆ เช่น งบประมาณ 
ระยะเวลา วิทยากร เป็นต้น  
  5. ก าหนดรูปแบบและกิจกรรมการพัฒนา ช่วงเวลา และรายงานผลด าเนินการ  
  6. ปฏิบัติการพัฒนาตามแผนงานท่ีก าหนด ก ากับดูแลสนับสนุน ช่วยเหลือ ติดตามประเมินผลเป็น
ระยะ น าผลมาวิเคราะห์และพัฒนาต่อไป รวมทั้งน าผลการพัฒนามาให้รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ หรือน าผล
การพัฒนา ไปใช้ในเรื่องอื่นๆ เช่น การเล่ือนต าแหน่ง เล่ือนเงินเดือน 
  เกณฑ์กำรให้คะแนน  

สถำนศึกษำด ำเนินกำรได้ดี คะแนน ระดับคุณภำพ 
จ ำนวน 6 ข้อ 3.00 ยอดเยี่ยม (5) 
จ ำนวน 5 ข้อ 2.40 ดีเลิศ (4) 
จ ำนวน 4 ข้อ 1.80 ดี (3) 
จ ำนวน 3 ข้อ 1.20 ปานกลาง (2) 

จ ำนวน 1-2 ข้อ 0.60 ก าลังพัฒนา (1) 
  แหล่งข้อมูล / กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
  1. การสอบถามและสัมภาษณ์ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้เกี่ยวข้อง  
  2. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย เช่น แผนการพัฒนา/แผนปฏิบัติการ ด้านอาคารสถานท่ี
และส่ิงแวดล้อม ของสถานศึกษา และสรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพือ่สนับสนุนกำรบริหำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ (3 คะแนน)  
  ค ำอธิบำย สถานศึกษาจัดโครงสร้างหรือระบบการบริหารงานท่ีเอื้อต่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศใน สถานศึกษา มีคณะกรรมการงานเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้รับผิดชอบเพื่อด าเนินงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดระบบสารสนเทศเป็นหมวดหมู่ ครอบคลุมเป็นปัจจุบัน สะดวกต่อการเข้าถึง
และการให้บริการหรือ/ การเช่ือมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานต้นสังกัด และมีการน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ใน
การบริหารจัดการ การพัฒนาการเรียนการสอน และการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
  เกณฑ์กำรพิจำรณำ การจัดระบบบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีคุณภาพ  
  พิจำรณำจำก  
   1. จัดโครงสร้างหรือระบบการบริหารงานท่ีเอื้อต่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน
สถานศึกษา  
  2. การมีผู้รับผิดชอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในสถานศึกษา  
  3. การขับเคล่ือนกลไกงานเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาของผู้รับผิดชอบงานเทคโนโลยี 
สารสนเทศในสถานศึกษา  
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  4. การด าเนินการงานเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา  
  5. การจัดประชุมช้ีแจง สร้างความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจให้ผู้เกี่ยวข้องทราบเกี่ยวกับ ระบบการ
บริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  6. การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเป็นหมวดหมู่ ครอบคลุม เป็นปัจจุบัน สะดวกต่อการเข้าถึง และการ
ให้บริการ/การเช่ือมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานต้นสังกัด  
  7. การมีข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียน ครู และผู้บริหารเป็นรายบุคคลถูกต้อง ครบถ้วน และเป็น
ปัจจุบัน  
  8. การมีข้อมูลสารสนเทศผลการประเมินผลคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ท่ีต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปี  
  9. การน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการบริหารจัดการ การพัฒนาการเรียนการสอน และการพัฒนา 
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

   เกณฑ์กำรให้คะแนน  

สถำนศึกษำด ำเนินกำรได้ดี คะแนน ระดับคุณภำพ 
จ ำนวน 9 ข้อ 3.00 ยอดเยี่ยม (5) 

จ ำนวน 7-8 ข้อ 2.40 ดีเลิศ (4) 
จ ำนวน 5-6 ข้อ 1.80 ดี (3) 
จ ำนวน 3-4 ข้อ 1.20 ปานกลาง (2) 
จ ำนวน 1-2 ข้อ 0.60 ก าลังพัฒนา (1) 

  แหล่งข้อมูล / กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
  1. การสอบถามและสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและผู้เกี่ยวข้อง  
  2. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ เช่น ระบบโครงสร้าง การ
บริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา เป็นต้น 

มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส ำคัญ (25 คะแนน)  
  ค าอธิบาย กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ หมายถึง กระบวนการจัดการ
เรียนการสอน จัดตามหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น ตามความสนใจ ความ
ต้องการ และความถนัดของผู้เรียน โดยใช้วิธีการท่ีหลากหลาย เพื่อให้เกิดการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพของ
ผู้เรียน แต่ละบุคคล สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม มีการตรวจสอบและประเมินผลความรู้ความเข้าใจ
ของผู้เรียน อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  
 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 จัดกำรเรียนรู้ที่ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ใน  
  ในกำรด ำเนินชีวิต (5 คะแนน)  
  ค ำอธิบำย จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีเน้นให้ ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู้เชิงบวก 
ท่ีสามารถน าไปจัด กิจกรรมได้จริง มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้ท่ีมีความจ าเป็นและต้องการ
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ความช่วยเหลือพิเศษ ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะ แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้น าเสนอผลงาน
และความสามารถน าไป ประยุกต์ใช้ในชีวิต  
  เกณฑ์กำรพิจำรณำ  
  1. มีแผนจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ท่ีกระตุ้นให้ผู้เรียนได้รับกระบวนการคิด และได้ปฏิบัติ
จริง  
  2. มีแผนจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นให้ผู้เรียนเกิดความคิดจนสามารถสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง และสามารถ 
ส่ือสาร ถ่ายทอด น าเสนอองค์ความรู้ได้  
  3. มีแผนจัดการเรียนรู้ท่ีช่วยส่งเสริมหรือแก้ปัญหานักเรียนท่ีมีผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์  
  4. มีแผนจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถเช่ือมโยงและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  
  5. มีรูปแบบหรือวิธีการจัดการเรียนรู้ท่ีเฉพาะส าหรับนักเรียนท่ีมีปัญหาทางด้านการเรียน  
  6. มีรูปแบบหรือวิธีการจัดการเรียนรู้ท่ีเฉพาะส าหรับนักเรียนท่ีมีผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์  
  7. มีโครงการหรือกิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริมหรือแก้ปัญหานักเรียนท่ีมีผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์  
  8. มีรายงานและสรุปผลความส าเร็จโครงการหรือความพึงพอใจต่อกิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริมหรือ 
แก้ปัญหานักเรียนท่ีมีผลการเรียน 
  เกณฑ์กำรให้คะแนน  

สถำนศึกษำด ำเนินกำรได้ดี คะแนน ระดับคุณภำพ 
จ ำนวน 8 ข้อ 5 ยอดเยี่ยม (5) 
จ ำนวน 7 ข้อ 4 ดีเลิศ (4) 

จ ำนวน 5-6 ข้อ 3 ดี (3) 
จ ำนวน 3-4 ข้อ 2 ปานกลาง (2) 
จ ำนวน 1-2 ข้อ 1 ก าลังพัฒนา (1) 

 
  แหล่งข้อมูล / กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
  1. แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของทุกกลุ่มสาระ  
   2. แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีช่วยส่งเสริมหรือแก้ปัญหานักเรียนท่ีมีผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์  
  3. บันทึกการจัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับนักเรียนท่ีมีปัญหาทางด้านการเรียน  
  4. โครงการหรือกิจกรรมท่ีช่วยส่งสริมหรือแก้ปัญหานักเรียนท่ีมีผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์  
  5. รายงานและสรุปผลความส าเร็จของโครงการหรือความพึงพอใจต่อกิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริมหรือ
แก้ปัญหา นักเรียนท่ีมีผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์  
  6. เอกสารประกอบการสอน ร่องรอย รูปภาพ  
 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ใช้สื่อใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ (5 คะแนน)  
  ค ำอธิบำย มีการใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากส่ือท่ีหลากหลาย  
    เกณฑ์กำรพิจำรณำ การใช้ส่ือ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ท่ีมี
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คุณภาพ  
  พิจำรณำจำก  
   1. จัดโครงสร้างหรือระบบการบริหารงานท่ีเอื้อต่อการพัฒนาทางด้าน การจัดหาส่ือเพื่อใช้ในการ
เรียน การสอน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้  
   2. การมีคณะกรรมการงานพัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาระดับสถานศึกษา  
   3. การขับเคล่ือนกลไก ให้มีการสร้างส่ือ การใช้ส่ือ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้  
   4. การก าหนดผู้รับผิดชอบงานทางด้านส่ือนวัตกรรม  
   5. การจัดระบบการบริการ สะดวกต่อการเข้าถึงและการให้บริการ  
   6. มีข้อมูลสารสนเทศทางด้านส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้  
   7. มีข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียน ครู และผู้บริหารเป็นรายบุคคลถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน  
   8. การน าส่ือใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน 
 
  เกณฑ์กำรให้คะแนน  

สถำนศึกษำด ำเนินกำรได้ดี คะแนน ระดับคุณภำพ 
จ ำนวน 8 ข้อ 5 ยอดเยี่ยม (5) 
จ ำนวน 7 ข้อ 4 ดีเลิศ (4) 

จ ำนวน 5-6 ข้อ 3 ดี (3) 
จ ำนวน 3-4 ข้อ 2 ปานกลาง (2) 
จ ำนวน 1-2 ข้อ 1 ก าลังพัฒนา (1) 

  แหล่งข้อมูล / กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
  1. ข้อมูลสารสนเทศทางด้านเทคโนโลยี การใช้อินเตอร์เน็ต และแหล่งเรียนรู้  
  2. ข้อมูลสารสนเทศทางด้านส่ือการเรียนการสอนของครู การให้บริการทางด้านเทคโนโลยี  
  3. สรุปผลความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการส่ือสารของผู้เรียน 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก (5 คะแนน)  
  ค ำอธิบำย ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน โดยการเน้นปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรัก
เด็ก และเด็ก รักเด็ก เด็กรักท่ีจะเรียนรู้อย่างมีความสุข  
  เกณฑ์กำรพิจำรณำ ในการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  
  พิจำรณำจำก การด าเนินการดังต่อไปนี้  
  1. การวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ  
  2. การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและน าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนและการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนา ผู้เรียนให้สอดคล้องกับความแตกต่างระหวา่งบุคคล  
  3. การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยกระบวนการ 
เรียนรู้ท่ีหลากหลายเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน  
  4. บริหารจัดการช้ันเรียนและจัดบรรยากาศการเรียนรู้เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพผู้เรียน 
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เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข  
  5. การใช้ส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก 
สถานศึกษา 
  6. การศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาส่ือการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ โดยมีงานวิจัยหรือผลงานหรือส่ือนวัตกรรมอย่างน้อยปีละ 1 ช้ิน  
  7. มีการประเมินผลและรายงานการจัดรายงานนิทรรศการทางวิชาการของโรงเรียน และรายงาน 
กิจกรรม IS 

  เกณฑ์กำรให้คะแนน  

สถำนศึกษำด ำเนินกำรได้ดี คะแนน ระดับคุณภำพ 
จ ำนวน 7 ข้อ 5 ยอดเยี่ยม (5) 
จ ำนวน 6 ข้อ 4 ดีเลิศ (4) 
จ ำนวน 5 ข้อ 3 ดี (3) 

จ ำนวน 3-4 ข้อ 2 ปานกลาง (2) 
จ ำนวน 1-2 ข้อ 1 ก าลังพัฒนา (1) 

  
  แหล่งข้อมูล / กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1. การตรวจสอบเอกสารหลักฐานร่องรอยการปฏิบัติงานของครู เช่น แผนการจัดการเรียนการสอน 
วิจัย ส่ือ นวัตกรรม  
  2. การสังเกตการจัดการเรียนการสอนของครู  
  3. การสอบถามและสัมภาษณ์ครู ผู้เรียน ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง  
  4. รายงานการจัดการเรียนการสอนวิชา IS 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบและน ำผลมำพัฒนำผูเ้รียน (5 คะแนน)  
  ค ำอธิบำย มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ตามสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร 
โดยการ ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง มีข้ันตอนการประเมินอย่างเป็นระบบ ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและ
ประเมินผล ท่ีเหมาะสม โดยผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการผู้ประเมินและมีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
ผู้เรียนและ ผู้เรียนน าไปใช้ประโยชน์  
  เกณฑ์กำรพิจำรณำ การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ  
  พิจำรณำจำก  
   1. มีการวัดและประเมินผลผู้เรียนตามสมรรถนะส าคัญ ตามหลักสูตรโดยการประเมินผู้เรียนจาก 
สภาพจริง  
  2. มีการก าหนดขั้นตอนการวัดและประเมินผลอย่างเป็นระบบ  
  3. ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมาย และการจัดการเรียนการสอน  
  4. ผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล  
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  5. ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้เรียนน าไปใช้ประโยชน์ 
  

 

 

  เกณฑ์กำรให้คะแนน  

สถำนศึกษำด ำเนินกำรได้ดี คะแนน ระดับคุณภำพ 
จ ำนวน 5 ข้อ 5 ยอดเยี่ยม (5) 
จ ำนวน 4 ข้อ 4 ดีเลิศ (4) 
จ ำนวน 3 ข้อ 3 ดี (3) 
จ ำนวน 2 ข้อ 2 ปานกลาง (2) 
จ ำนวน 1 ข้อ 1 ก าลังพัฒนา (1) 

  
  แหล่งข้อมูล / กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
  1. การสอบถามและสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษาครูและผู้เกี่ยวข้อง  
  2. การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ร่องรอย รายงานการวัดและประเมิน  
  3. ตรวจสอบจากแผนการจัดการเรียนรู้  
  4. การประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร  
  5. การสังเกตสภาพบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้ 
 

ตัวบ่งชี้ที ่3.5 มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพือ่พัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้   
  (5 คะแนน)  
  ค ำอธิบำย สถานศึกษามีกระบวนการพฒันาคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยการจัดให้
บุคลากรมีการ แลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ มุ่งพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องให้เกิด ขึ้นกับครูและบุคลากรทุกคน และพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้จนเป็น
วัฒนธรรมในการ ท างานปกติของสถานศึกษา มีการน าผลการด าเนินงานมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือมีการ
วิจัยและเลือกสรร ข้อมูลสารสนเทศมาใช้พัฒนาการจัดการเรียนรู้ มีการเผยแพร่และการแลกเปล่ียนเรียนรู้
เพื่อให้เกิดการพัฒนา อย่างต่อเนื่อง  
  เกณฑ์กำรพิจำรณำ การด าเนินการพัฒนาคุณภาพ  
  พิจำรณำจำก  
  1. การสร้างเสริมแนวคิดเรื่องการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้มุ่งการ 
พัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
  2. การน าผลการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
  3. การวิเคราะห์ สังเคราะห์/วิจัย และเลือกสรรข้อมูลสารสนเทศไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนรู้  
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  4. การสร้างวัฒนธรรมคุณภาพให้การแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในสถานศึกษาเป็นการท างานปกติ ของ
สถานศึกษา  
  5. การจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
  6. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้  
  7. การจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ให้สอดคล้องกับภารกิจการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  
  8. การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

  เกณฑ์กำรให้คะแนน  

สถำนศึกษำด ำเนินกำรได้ดี คะแนน ระดับคุณภำพ 
จ ำนวน 8 ข้อ 5 ยอดเยี่ยม (5) 
จ ำนวน 7 ข้อ 4 ดีเลิศ (4) 

จ ำนวน 5-6 ข้อ 3 ดี (3) 
จ ำนวน 3-4 ข้อ 2 ปานกลาง (2) 
จ ำนวน 1-2 ข้อ 1 ก าลังพัฒนา (1) 

   
  แหล่งข้อมูล / กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1. การสอบถามและสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้เกี่ยวข้อง  
  2. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ เช่น การใช้ผลการแลกเปล่ียน 
เรียนรู้การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการพัฒนาคุณภาพ 
การจัดการเรียนรู้เป็นต้น 
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ทิศทำงกำรกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนนำงแดดวังชมภูวิทยำ รัชมังคลำภิเษก 

 
1. ลักษณะองค์กร (Organizational Description) 

 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ต้ังอยู่เลขท่ี 451 หมู่ท่ี 3 ต าบลนางแดด อ าเภอ 
หนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ได้รับการประกาศจัดต้ังเมื่อวันท่ี 7 มกราคม พ.ศ. 2531 ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับการประกาศเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก เมื่อวันท่ี 31 สิงหาคม 2531 

        ก. สภำพแวดล้อมขององค์กร (Organizational Environment) 
              (1) หลักสูตร (Product Offerings)  

         โรงเรียนจัดท าหลักสูตรโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก พุทธศักราช 2553 
ปรับปรุง 2559 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตามกรอบหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 แผนช้ันเรียนเต็มรูป (4-4-4/4-4-4) รับนักเรียนจากโรงเรียน
ประถมศึกษาในเขตพื้นท่ีบริการตามประกาศของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ในต าบล
นางแดด และต าบลวังชมภู จ านวน 13 โรงเรียน เปิดสอนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 จ านวน 18 ห้องเรียน  
 
ควำมส ำคัญเชิงเปรียบเทียบของแต่ละแผนกำรเรียนที่ส่งผลต่อควำมส ำเร็จ ได้แก่ 
   1) การจัดแผนการเรียนตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน 
   2) สร้างความพึงพอใจให้กับนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

กลไกที่โรงเรียนใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนใหน้ักเรียนจบกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพตำมหลักสูตร ได้แก่   
   1) จัดหลักสูตรท่ีหลากหลายตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน 
   2) การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ   
   3) การประกันคุณภาพภายใน (Internal Quality Assurance)                                    
   4) มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีประสิทธิผล 

                             บริการส่งเสริมอื่น ๆ ได้แก่ การจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรยีนตาม
ความถนัดและความสนใจ ตัวอย่างเช่น การอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านอีสานโดยวงโปงลางต้นน้ าซี  

               (2) วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่ำนิยม (VISION, MISSION and VALUES) 

   วิสัยทัศน์ 

    ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย  

    พันธกิจ        
     1. สร้างจิตส านึกเทิดทูนสถาบันแก่บุคลากรและผู้เรียน 
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     2. พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก 
      3. ยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
     4. ยกระดับการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
     5. ส่งเสริมการปฏิบัติตามแนววิถีพุทธภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
        พอเพียง 
     6. สร้างเครือข่ายวัฒนธรรม 
    ค่ำนิยม 
     เทิดทูนสถาบัน คือ จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
      น าการเปล่ียนแปลง คือ พร้อมปรับตัวรับเปล่ียนแปลงของโลก      
     มุ่งผลสัมฤทธิ์ คือ ปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้     
     มีจิตสาธารณะ คือ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 

สมรรถนะหลักของโรงเรียน (CORE COMPETENCIES)  
            สมรรถนะหลักของโรงเรียน ได้แก่  
   1) การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพด้วย WBT MODEL  
   2) จัดการเรียนการสอนตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน มีความสอดคล้องกับ
ค่านิยม พันธกิจ และผลส าเร็จ  

    (3) ลักษณะโดยรวมของบุคลำกร (WORKFORCE Profile) 

 

ปี พ.ศ. 

ต ำแหน่งวิทยฐำนะ ระดับกำรศึกษำ 

ผู้อ านวยการ
โรงเรียน 

คร ู
คศ.
3 

คร ู
คศ.
2 

คร ู
คศ.
1 

ครู
ผู้ช่วย 

พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตรา
จ้าง 

รวม 

 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

พ.ศ. 2561 1 7 8 7 8 2 4 37 24 12 1 

 
ตาราง แสดงปจัจัยท่ีส าคัญท่ีท าให้บุคลากรมุ่งมั่นในการท างานเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน  

ปัจจัยที่ส ำคัญ มุ่งม่ันในกำรท ำงำน 

หน้าท่ีรับผิดชอบ มอบหมายงานตามความรู้ความสามารถและความถนัดของแต่ละบุคคล 

ความก้าวหน้าด้านวิชาชีพ เข้ารับการอบรมพัฒนาตามแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล 

สวัสดิการ/รายได้ สร้างขวัญก าลังใจ สร้างความรักความผูกพัน พิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน
ตามผลการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส ภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน 



 42 
 

การบริหารจัดการ - บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ มีการท างานเป็นทีม 
- บุคลากรมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน 

 
ตาราง แสดงกลุ่มท าหน้าท่ีเจรจาสิทธิประโยชน์กับโรงเรียน  

กลุ่มเจรจำสิทธิประโยชน์ หน้ำที่ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงาน
วิชาการ 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย 

ให้ข้อเสนอแนะ พิจารณาเห็นชอบในการด าเนินงานของ
โรงเรียน 
ท่ีสอดคล้องตามระเบียบและนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ชมรมศิษย์เก่า สนับสนุนการจัดกิจกรรมของโรงเรียน สร้างความสัมพันธ์ที่
ดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน 

เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ให้ข้อเสนอแนะ สะท้อนการด าเนินงานของโรงเรียน 

คณะกรรมการนักเรียน - ส่งเสริม สนับสนุน เป็นผู้น าในการปฏิบัติกิจกรรมของ
โรงเรียน 
และชุมชน ปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของนักเรียน  
- สะท้อนการด าเนินงานของโรงเรียน 

สิทธิประโยชน์และข้อก าหนดพิเศษด้านสุขภาพและความปลอดภัย ท่ีส าคัญของบุคลากร มีดังนี้ 

  1) ด้านสุขภาพ จัดท าประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มให้กับบุคลากร และรับการตรวจสุขภาพประจ าปี  
มีครูประจ าห้องพยาบาล  
  2) ด้านความปลอดภัย ติดกล้องวงจรปิด มีถังดับเพลิงพร้อมใช้งาน มีตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าอาคาร จัด
สภาพแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภคท่ีได้มาตรฐาน จัดครูเวรรักษาการณ์ดูแลความปลอดภัยท้ังกลางวัน
และกลางคืน 

               (4) สินทรัพย์ (Assets)  
   โรงเรียนมีอาคารสถานท่ี เทคโนโลยี ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ท่ีส าคัญต่อการบริหารจัดการ
หลักสูตร ดังนี้ ท่ีดินจ านวน 32 ไร่ 2 งาน 23 ตารางวา อาคารเรียน  3 หลัง จ านวน 22 ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ จ านวน 10 ห้อง ห้องสมุด อาคารฝึกงาน 1 หลัง หอประชุม 1 หลัง  หอวัฒนธรรม 1 หลัง 
สนามกีฬามาตรฐาน 1 แห่ง ระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย (WIFI) ระบบเครือข่ายท่ีใช้สาย (LAN) 
ครอบคลุมท้ังโรงเรียนด้วยสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Leased Line) จ านวน 1 คู่สาย สัญญาณ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (FTTx) จ านวน 1 คู่สาย และสัญญาณอินเทอร์เน็ต Uninet 
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                (5) กฎระเบียบข้อบังคับ (Regulatory Requirements) 

                      โรงเรียนด าเนินงานภายใต้บังคับบัญชาของกระทรวงศึกษาธิการ ใช้กฎระเบียบข้อบังคับ
ท่ีส าคัญ ดังตาราง 

ตาราง แสดงกฎระเบียบข้อบังคับท่ีส าคัญของโรงเรียน 

กฎระเบียบข้อบังคับ กฎหมำยที่เก่ียวข้อง/แนวปฏิบัติ 

กฎระเบียบด้านอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัย 

- พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน พ.ศ. 2554 

- คู่มือการจัดกิจกรรม 5 ส โรงเรียนนางแดดวังชมภวูิทยา รัชมังคลาภิเษก 

กฎระเบียบด้านมาตรฐาน 
การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

- กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2553   

- คู่มือแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา 
รัชมังคลาภิเษก  

กฎ ระเบียบ เกี่ยวกับ
หลักสูตร การจัดการเรียน
การสอน และการบริการ
เสริมพิเศษ 

- หลักสูตรโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก พุทธศักราช 2553 
ปรับปรุง 2560 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 
- ระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรโรงเรียนนางแดดวังชมภู
วิทยา  พุทธศักราช 2553 ปรับปรุง 2560  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน   พุทธศักราช 2551 
- คู่มือนักเรียนโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 

กฎระเบียบเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติงานทาง
การศึกษา 

- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 
2547 แก้ไข  เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553   
- โครงสร้างการบริหารโรงเรียนตามกฎกระทรวงในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 5 และมาตรา 39 วรรคสอง  
- คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนนาง
แดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 

กฎระเบียบข้อบังคับ 
ด้านการเงินและ
ส่ิงแวดล้อม 

- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารภาครัฐ พ.ศ. 
2560  
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- ระเบียบการจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 
2551 ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2561 

 

ข. ควำมสัมพันธ์ระดับองค์กร (Organization Relationship) 

  (1) โครงสร้ำงองค์กร (Organizational Structure)  จัดตามโครงสร้างการบริหาร
โรงเรียน ตามกฎกระทรวงในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 5 และมาตรา 39 วรรค
สอง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2542 กฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 ประกอบด้วย กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหาร
งบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารท่ัวไป  

   (2) นักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (STUDENTS and STAKEHOLDERS) 
   โรงเรียนมีส่วนตลาดหรือเขตพื้นท่ีบริการ กลุ่มนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีส าคัญจ าแนก
ตามหลักสูตรของโรงเรียน ประกอบด้วย ต าบลนางแดด และต าบลวังชมภู  ความต้องการและความคาดหวังท่ี
ส าคัญของกลุ่มนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อหลักสูตรและการบริการต่าง ๆ ดังตาราง  

ตาราง แสดงความต้องการและความคาดหวังส าคัญของกลุ่มนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

กลุ่ม หลักสูตร บริกำรที่ส่งเสริมกำรเรียน กำรบริกำรอื่น ๆ 

กลุ่มนักเรียน 1. เลือกเรียนตามความถนัดและ
ความสนใจ 

2. พัฒนาทักษะด้านอาชีพ 

3. เอื้อต่อการเรียนต่อใน
ระดับอุดมศึกษา 

1. สัญญาณอินเทอร์เน็ต 

2. การเข้าค่ายวิชาการ 

3. ส่ือ/เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

4. แนะแนวการศึกษาต่อ 

1. ทุนการศึกษา 

2. น้ าด่ืมสะอาด 

3. ห้องสมุด 

 

กลุ่มผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 
(ผู้ปกครอง) 

1. พัฒนานักเรียนตามศักยภาพ 

2. จัดการเรียนการสอนสายอาชีพ 

3. เอื้อต่อการเรียนต่อใน
ระดับอุดมศึกษา 

1. จัดกิจกรรมส่งเสริม
ทักษะของนักเรียนอย่าง
หลากหลาย 

2. ส่ือ/เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

3. แนะแนวการศึกษาต่อ 

1. มีส่ิงแวดล้อมท่ีดี 

2. มีความปลอดภัย 
3. มีระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนท่ีดี 

กลุ่มผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 
(ชุมชน) 

1. จัดการเรียนการสอนสายอาชีพ 

2. พัฒนาทักษะด้านอาชีพ 

 

1.จัดกิจกรรมส่งเสริม
ทักษะของนักเรียนอย่าง
หลากหลาย 

2. ส่ือ/เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

1. มีส่ิงแวดล้อมท่ีดี 
2. มีระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนท่ีดี 
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   (3) ผู้ส่งมอบและพนัธมิตร (Suppliers and PARTNERS) 
   โรงเรียนมีผู้ส่งมอบท่ีส าคัญ คือ โรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นท่ีบริการ จ านวน 2 ต าบล 
ได้แก่ ต าบลนางแดดและต าบลวังชมภู โรงเรียนมีกลไกในการส่ือสารแบบสองทิศทางกับผู้ส่งมอบ พันธมิตร  
และผู้ให้ความร่วมมือ มีส่วนร่วมเสร้างนวัตกรรมให้แก่โรงเรียน ดังตาราง  

ตาราง แสดงกลไกในการส่ือสารกับผู้ส่งมอบ พันธมิตร และผู้ให้ความร่วมมือ สร้างนวัตกรรม 

ผูส้่งมอบ พันธมิตร  
และผู้ให้ควำมร่วมมือ 

บทบำทในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน 

กลไกในกำร
สื่อสำร 

กำรสร้ำงนวัตกรรมให้แก่
โรงเรียน 

โรงเรียนประถมศึกษา 

ในเขตพื้นท่ีบริการ 

ผลิตนักเรียนท่ีมีคุณภาพ - Facebook 
Fanpage  
ของโรงเรียน 

- หนังสือ
ราชการ 

ความร่วมมือในการจัด
กิจกรรม 
ทางวิชาการเพื่อพัฒนา
คุณภาพนักเรียนเครือข่าย
โรงเรียนในต าบลนางแดด 
และต าบลวังชมภู 

กระทรวงวัฒนธรรม ประสานงานการ
แลกเปล่ียนวัฒนธรรม
ของประเทศไทย ใน
ระดับนาชาติ 

หนังสือราชการ ความร่วมมือในการแสดง
แลกเปล่ียนวัฒนธรรม
พื้นบ้าน 
ในระดับนานาชาติ 

- มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา  

- มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ   

ส่งนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 

หนังสือราชการ 
 

ความร่วมมือในการพัฒนา
คุณภาพนักเรียน 

โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร  
รัชมังคลาภิเษก 

ร่วมมือทางวิชาการและ
แลกเปล่ียนข้อมูลท่ี
ส าคัญทางวิชาการ เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของ
นักเรียน 

หนังสือราชการ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
ทางวิชาการ (MOU) 

มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณ์ 
ราชวิทยาลัย 

อบรมพัฒนานักเรียน
และบุคลากรตาม
แนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ
ช้ันน า 

หนังสือราชการ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
ทางวิชาการ (MOU) 
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ตาราง (ต่อ) แสดงกลไกในการส่ือสารกับผู้ส่งมอบ พันธมิตร และผู้ให้ความร่วมมือ สร้างนวัตกรรม 

ผูส้่งมอบ พันธมิตร  
และผู้ให้ควำมร่วมมือ 

บทบำทในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน 

กลไกในกำร
สื่อสำร 

กำรสร้ำงนวัตกรรมให้แก่
โรงเรียน 

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ จัดการเรียนการสอน
หลักสูตรอาชีวศึกษา
และมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (ทวิศึกษา) 

หนังสือราชการ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการ (MOU) 

- คณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน   

- ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียน 

 

- สนับสนุนทรัพยากร 
- ให้ความเห็นชอบใน
การจัดท าสาระ
หลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของ
ท้องถิ่น 

- Facebook 
Fanpage  
ของโรงเรียน 

- หนังสือ
ราชการ 

- สนับสนุนทุนการศึกษา 
- ความร่วมมือในการพัฒนา
หลักสูตรหลักสูตรโรงเรียนนาง
แดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลา
ภิเษก พุทธศักราช 2553 
ปรับปรุง 2559  ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศ
ไทย   

 

สนับสนุนทรัพยากร  หนังสือราชการ สนับสนุนอุปกรณ์การเรียน 
ทุนการศึกษา เครื่องแบบ
นักเรียน 

เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าภู
เขียว 

พัฒนานักเรียนด้าน
จิตส านึกและศึกษา
ธรรมชาติ 

หนังสือราชการ ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม
พัฒนานักเรียนตามโครงการ
เสริมสร้างจิตส านึกและศึกษา
ธรรมชาติ 

                             ข้อก าหนดท่ีส าคัญของห่วงโซ่อุปทานของโรงเรียน คือ จัดแผนการเรียนตามความถนัด
และความสนใจของนักเรียน 
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2. สภำวกำรณ์ขององค์กร (Organizational Situation)  

     ก. สภำพแวดล้อมของกำรแข่งขัน (Competitive Environment) 
             (1) ล ำดับในกำรแข่งขัน (Competitive Position)  
                       โรงเรียนได้จัดแผนการเรียนให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ 
สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังส าคัญของกลุ่มนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในส่วนของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) พบว่า ผลการทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 ในรายวิชาภาษาไทย ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
3 มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 46.22 สูงกว่าระดับจังหวัด ท่ีมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 45.10  และในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 49.60 สูงกว่าระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ ท่ีมีคะแนน
เฉล่ียเท่ากับ 44.48 46.63 และ49.25 ตามล าดับ 
              (2) กำรเปลี่ยนแปลงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน (Competitiveness Changes) ผลการ
เปรียบเทียบผลการจัดการศึกษาในด้านผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) พบว่า 
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก มีคะแนนเฉล่ียในรายวิชาภาษาไทยระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
สูงกว่าระดับจังหวัด และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 สูงกว่าระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ          
                
  กำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญ ซ่ึงมีผลต่อสถำนกำรณ์ในกำรแข่งขันของโรงเรียน ได้แก่     
    1) จัดแผนการเรียนตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน 
                 2) มีบุคลากรเพียงพอและสอนตรงตามสาขาวิชาเอก 
            กำรเปลี่ยนแปลงที่สร้ำงโอกำสส ำหรับกำรสร้ำงนวัตกรรมและควำมร่วมมือ คือ  
    จัดแผนการเรียนตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน 

        (3) แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Data)  
   แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและเชิงแข่งขันทางการศึกษา คือ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  

 
ข. บริบทเชิงกลยุทธ์ (Strategic Context) 

       โรงเรียนก าหนดความท้าทายเชิงกลยุทธ์และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ท่ีส าคัญ ดังตาราง  

ตาราง แสดงความท้าทายเชิงกลยุทธ์และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ท่ีส าคัญ 

ควำมท้ำยทำยเชิงกลยุทธ์ ควำมได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่ส ำคัญ 

ด้านการจัดการหลักสูตร จัดแผนการเรียนตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน 

ด้านการปฏิบัติการ - บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพด้วย WBT MODEL  
- ใช้การประกันคุณภาพภายใน (Internal Quality 
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Assurance) ปรับปรุง 
ผลการด าเนินการเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ของโรงเรียน 

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม - นักเรียนได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ ร่วมกันรับผิดชอบ
ต่อสังคมโลก และท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ด้านส่ิงแวดล้อม 
วิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสังคม 

- นักเรียนได้ให้บริการชุมชนในด้านการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน
อีสาน 

- นักเรียนได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยให้เข้าร่วม
แสดงแลกเปล่ียนวัฒนธรรมพืน้บ้านในระดับนานาชาติ 

ด้านทรัพยากรบุคคล - บุคลากรมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
ท่ีต้ังไว้ตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
- บุคคลากรมีการท างานเป็นทีม 

                         โรงเรียนใช้ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ท่ีส าคัญเป็นโอกาสให้โรงเรียนพัฒนาต่อไป  

ค. ระบบกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินงำน (Performance Improvement System) 

                 โรงเรียนใช้การประกันคุณภาพภายใน (Internal Quality Assurance) ปรับปรุงผลการ
ด าเนินการ โดยมีกระบวนการประเมินผลและปรับปรุงกระบวนการท่ีส าคัญ ดังตาราง  

ตาราง แสดงระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการและวิธีปฏิบัติงานของโรงเรียน 

ระบบกำรปรับปรุงผลกำร
ด ำเนินงำน 

วิธีปฏิบัติ 

องค์ประกอบส าคัญระบบ
ปรับปรุงผล 
การด าเนินการ 

 

1. การวางแผนการปรับปรุง (PLAN)  
        - ก าหนดเป้าหมาย วางแผน 
2. การด าเนินการปรับปรุง (Do)  
        - การด าเนินการตามแผน  
3. การตรวจสอบประเมินผล (CHECK) 
4. การปรับปรุงงาน (ACT)  
         - การน าผลการตรวจสอบใช้ปรับปรุงแล้ววางแผนด าเนินการใน
ขั้นต่อไปให้ดีขึ้น เป็นวงจรต่อเนื่อง 

กระบวนการประเมินผลและ
ปรับปรุงกระบวนการท่ีส าคัญ 

กำรเตรียมกำร  
1. เตรียมความพร้อมของบุคลากร  
    - สร้างความตระหนักและพัฒนาความรู้และทักษะ 
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2. การแต่งต้ังคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายใน 
กำรด ำเนินกำร 
1. วางแผนการปฏิบัติการ  
     - วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพท่ีผ่านมา ก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียน ก าหนดแนวทางการด าเนินการ ก าหนด
ระยะเวลาและงบประมาณ ก าหนดผู้รับผิดชอบ    
2. ด าเนินการตามแผน 
    - ส่งเสริม สนับสนุนทรัพยากร จัดส่ิงอ านวยความสะดวก ก ากับ 
ติดตาม นิเทศ 
3. ตรวจสอบ ประเมินผล  
    - วางกรอบการประเมิน จัดท าเครื่องมือ เก็บข้อมูล แปล
ความหมาย ตรวจสอบปรับปรุงคุณภาพการประเมิน 
4. น าผลการประเมินมาปรับปรุง  
   - ปรับปรุงการปฏิบัติงาน วางแผนระยะต่อไป จัดท าข้อมูล
สารสนเทศ 

กำรรำยงำน 
- จัดท ารายงานประเมินตนเอง รวบรวมผลการด าเนินงานและผลการ
ประเมิน วิเคราะห์ตามมาตรฐาน เขียนรายงาน รายงานการประเมิน
ตนเองต่อผู้เกี่ยวข้อง    

 
  เพื่อใหบ้รรลุตามวิสัยทัศน์โรงเรียนท่ีว่า ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความ 
เป็นไทย W หมายถึง ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล คือ ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (World Citizen) 
B หมายถึง โรงเรียนวิถีพุทธ (Buddhist School) คือ การปฏิบัติตนตามหลักไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปัญญา)  
T หมายถึง วัฒนธรรมไทย (Thailand Culture) คือ การอนุรักษ์วัฒนธรรมพืน้บ้านอีสานและแลกเปล่ียน
วัฒนธรรมในระดับนานาชาติโดยวงโปงลางต้นน้ าซี จึงน าอักษรภาษาอังกฤษตัวหน้ามาต้ังช่ือนวัตกรรมเป็น  
การบริหารด้วยระบบคุณภาพด้วย WBT MODEL โดยอาศัยหลักการและแนวทางในการบริหาร ดังต่อไปนี้ 
  1) เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน OBECQA ประกอบด้วย 7 
หมวด  
  2) หลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย 4 หลักส าคัญและ10 หลักย่อย 3) แนววิถีพุทธ ประกอบด้วย หลัก
ไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปัญญา) และ 4) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย ความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล ภูมิคุ้มกัน ภายใต้เงื่อนไขความรู้และคุณธรรม โดยใช้การประกันคุณภาพภายใน (Internal 
Quality Assurance) ปรับปรุงผลการด าเนินการ มีองค์ประกอบส าคัญในการน าสู่การปฏิบัติด้วยวงจรคุณภาพ 
PDCA ดังแผนภาพ P1  
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แผนภาพ แสดงการบริหารด้วยระบบคุณภาพด้วย WBT MODEL 
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ค ำส่ังโรงเรียนนำงแดดวังชมภูวิทยำ รัชมังคลำภิเษก 
ท่ี      / 2562 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรวิเครำะห์และจัดท ำมำตรฐำนกำรศึกษำ 
โรงเรียนนำงแดดวังชมภูวิทยำ รัชมังคลำภิเษก 

--------------------------------- 
  พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พุทธศักรำช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) 
พุทธศักรำช 2545  มำตรำ 48 “ก ำหนดให้หน่วยงำนต้นสังกัดและสถำนศึกษำจัดให้มีระบบกำรประกัน
คุณภำพภำยในของสถำนศึกษำและให้ถือว่ำกำรประกันคุณภำพภำยในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรบริหำร
กำรศึกษำท่ีต้องด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง” และประกำศกระทรวงศึกษำธิกำรเรื่อง ให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ประกำศ ณ วันท่ี 11 ตุลำคม พ.ศ. 2559 นั้น เพื่อให้กำร
จัดระบบประกันภำยในของโรงเรียนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และมีประสิทธิผล และเพื่อรองรับกำรประเมิน
จำกส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 30 อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 27 แห่ง
พระรำชบัญญัติข้ำรำชครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 จึงแต่งต้ังคณะกรรมกำรวิเครำะห์และจัดท ำ
มำตรฐำนกำรศึกษำโรงเรียนนำงแดดวังชมภูวิทยำ รัชมังคลำภิเษก ดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบด้วย 
  1.1  นำยนำยอภิวัฒน์  สมค ำพี่  ประธำนกรรมกำรสถำนศึกษำ      ประธำนกรรมกำร 
                     1.2  นำยจรูญ  ชัยอำวุธ   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมกำร 
  1.3  นำยค ำปัน  วังหอม    ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมกำร 
  1.4  นำงล ำดวน  เสนำหำญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมกำร 
  1.5  นำยหนูคิด  ยำกลำง   ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมกำร 
  1.6  นำยชวัลวิทย์  บ ำรุงเมือง  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมกำร 
  1.7  พันต ำรวจโทถำวร  โคตรชุม  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมกำร 
  1.8  นำงระบำย  ชำนนท์เมือง  ผู้แทนผู้ปกครอง         กรรมกำร 

1.9  นำงสำวพรณภัทร์  พงษ์วรัชญ์พร ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน      กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้าที่  ให้ค ำปรึกษำ และเสนอแนวทำง ก ำกับ และติดตำมเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์และจัดท ำมำตรฐำน
กำรศึกษำโรงเรียนนำงแดดวังชมภูวิทยำ รัชมังคลำภิเษกด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย 
 
 2. คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 
  2.1   นำงสำวพรณภัทร์  พงษ์วรัชญ์พร ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ประธำนกรรมกำร 
                     2.2   นำงสำวจินตนำ  มีพงษ์  ต ำแหน่ง  ครู          รองประธำนกรรมกำร 
  2.3   นำงสำวถนอมจิตร์  ต้ังนำรี  ต ำแหน่ง  ครู  กรรมกำร 
  2.4   นำยสุเทพ  ทิพโชติ   ต ำแหน่ง  ครู  กรรมกำร 
  2.5   นำยวิทวัช  ตำศรี   ต ำแหน่ง  ครู  กรรมกำร 
  2.6   นำยบุญมี  ธนำไสย์   ต ำแหน่ง  ครู  กรรมกำร 
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   2.7   นำงวรรณภำ  ทิพโชติ   ต ำแหน่ง  ครู   กรรมกำร 
  2.8   นำงสำวจิรัชฌำ  จุตะโน  ต ำแหน่ง  ครู  กรรมกำร 
  2.9   นำงสำวรุจิรำ  ชำดำ  ต ำแหน่ง  ครู  กรรมกำร 
  2.10 นำยค ำโพธิ์  ศรีสุพรรณ  ต ำแหน่ง  ครู  กรรมกำร 
  2.11 นำยถนอม  อำจสำรมนต์  ต ำแหน่ง  ครู   กรรมกำร 
      2.12 นำงเตือนใจ  ศรีสุพรรณ   ต ำแหน่ง  ครู  กรรมกำร 
       2.13 นำยอมรรัตน์  ชะโยมชัย   ต ำแหน่ง  ครู   กรรมกำร 
                     2.14 นำยศิริสิทธิ์  จุลนัน     ต ำแหน่ง  ครู       กรรมกำรและเลขำนุกำร 
   2.15 นำงสำวธำรำรัตน์  เป้ดทิพย์  ต ำแหน่ง  ครู   กรรมกำรและ 
           ผู้ช่วยเลขำนุกำร  
มีหน้าที่  อ ำนวยควำมสะดวก นิเทศ ก ำกับ ติดตำม ผลกำรวิเครำะห์และจัดท ำมำตรฐำนกำรศึกษำโรงเรียน
นำงแดดวังชมภูวิทยำ รัชมังคลำภิเษก  
 ๓. คณะกรรมการด าเนินงาน ประกอบด้วย 
                     ๓.๑   นำงสำวถนอมจิตร์  ต้ังนำรี  ต ำแหน่ง  ครู  ประธำนกรรมกำร 
  ๓.๒   นำงสำวจินตนำ  มีพงษ์  ต ำแหน่ง  ครู  รองประธำนกรรมกำร 
  ๓.๓   นำยบุญมี  ธนำไสย์   ต ำแหน่ง  ครู  กรรมกำร 
  ๓.๔   นำยสุเทพ  ทิพโชติ   ต ำแหน่ง  ครู  กรรมกำร 
  ๓.๕   นำงวรรณภำ  ทิพโชติ  ต ำแหน่ง  ครู  กรรมกำร 
   ๓.๖   นำยค ำโพธิ์  ศรีสุพรรณ  ต ำแหน่ง  ครู   กรรมกำร 
  ๓.๗   นำงเตือนใจ  ศรีสุพรรณ  ต ำแหน่ง  ครู  กรรมกำร 
  ๓.๘   นำงสำวจิรัชฌำ  จุตะโน  ต ำแหน่ง  ครู  กรรมกำร 
  ๓.๙   นำยถนอม  อำจสำรมนต์  ต ำแหน่ง  ครู  กรรมกำร 
  ๓.๑๐ นำงสำวรุจิรำ  ชำดำ  ต ำแหน่ง  ครู   กรรมกำร 
      ๓.1๑ นำยวิทวัช  ตำศรี    ต ำแหน่ง  ครู  กรรมกำร 
  ๓.12 นำยณัฏฐกิตต์ิ  ค ำสิงห์วงษ์   ต ำแหน่ง  ครู  กรรมกำร 
  ๓.1๓ นำยศุภชัย  ศรีสอำด   ต ำแหน่ง  ครู  กรรมกำร 
  ๓.1๔ นำยชวลิต  บอขุนทด  ต ำแหน่ง  ครู  กรรมกำร 
  ๓.1๕ นำงสำวสุภำวดี  กุลแก้ว  ต ำแหน่ง  ครู  กรรมกำร 
       ๓.1๖ นำยอมรรัตน์  ชะโยมชัย   ต ำแหน่ง  ครู   กรรมกำร 
  ๓.1๗ นำยเสกสรรค์  คงโนนกอก  ต ำแหน่ง  ครู  กรรมกำร 
  ๓.1๘ นำงสำวเยำวลักษณ์  มูลตรีบุตร ต ำแหน่ง  ครู   กรรมกำร 
      ๓.1๙ นำงรัชดำวรรณ  รัศมีพรม   ต ำแหน่ง  ครู  กรรมกำร 
  ๓.๒๐ นำงสำวจุฬำลักษณ์  ชัยนุ   ต ำแหน่ง  ครู  กรรมกำร 
  ๓.๒๑ นำงสำวดรุณี  วำดำนิส  ต ำแหน่ง  ครู  กรรมกำร 
  ๓.๒๒ นำยมำณะ  พำขุนทด  ต ำแหน่ง  ครู  กรรมกำร 
  ๓.๒๓ นำยณัฐพล  ดิลกกัลยำกุล  ต ำแหน่ง  ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
       ๓.๒๔ นำงสำวจิรำวรรณ  หินขุนทด ต ำแหน่ง  ครูผู้ช่วย  กรรมกำร 

๓.๒๕ นำงสำวพัชรินทร์  ประสมศรี ต ำแหน่ง  ครูผู้ช่วย  กรรมกำร 
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  ๓.๒๖ นำงนุจลินพร  สุขพันธ ์  ต ำแหน่ง  ครูผู้ช่วย     กรรมกำร 
      ๓.๒๗ นำงกุลนันทน์  ตำศรี   ต ำแหน่ง  ครูผู้ช่วย     กรรมกำร 
  ๓.๒๘ นำยอภิเชษฐ์  ค่อมสิงห์   ต ำแหน่ง  ครูผู้ช่วย     กรรมกำร 
  ๓.๒๙ นำยอนิวัฒน์  เรืองศรี  ต ำแหน่ง  ครูผู้ช่วย     กรรมกำร 
  ๓.๓๐ นำงสำววนิดำ  คงด้วง  ต ำแหน่ง  พนักงำนรำชกำร  กรรมกำร 
  ๓.๓๑ นำงสำวขนิศำ  วงศ์แก้ว  ต ำแหน่ง  พนักงำนรำชกำร  กรรมกำร 
       ๓.๓๒ นำงณัษฎำพร  อำจสำรมนต์  ต ำแหน่ง  ครูอัตรำจ้ำง     กรรมกำร 
  ๓.๓๓ นำยอรรถพล  บ ำรุงเพชร  ต ำแหน่ง  ครูอัตรำจ้ำง     กรรมกำร 
  ๓.๓๔ นำยกฤษฎำ  ชำนนท์เมือง  ต ำแหน่ง  ครูอัตรำจ้ำง     กรรมกำร 
      ๓.๓๕ นำยโอภำส  ก ำลังมำก  ต ำแหน่ง  เจ้ำหน้ำท่ีธุรกำร   กรรมกำร 
  ๓.๓๖ นำยนุชำกร  พิเศษศรี  ต ำแหน่ง  พี่เล้ียงเด็กพิกำร   กรรมกำร 
                     ๓.๓๗ นำยศิริสิทธิ์  จุลนัน     ต ำแหน่ง  ครู           กรรมกำรและเลขำนุกำร 
   ๓.๓๘ นำงสำวธำรำรัตน์  เป้ดทิพย์  ต ำแหน่ง  ครู           กรรมกำรและ 
                ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 มีหน้าที่ รับผิดชอบวิเครำะห์และจัดท ำมำตรฐำนกำรศึกษำโรงเรียนนำงแดดวังชมภูวิทยำ  
รัชมังคลำภิเษก     และกำรจัดท ำข้อมูลเพื่อรองรับกำรประเมินภำยนอก 
 
 ให้คณะกรรมกำรท่ีได้รับกำรแต่งต้ังตำมค ำส่ังนี้ ปฏิบัติหน้ำท่ีอย่ำงเต็มก ำลังและควำมสำมำรถ ให้
บังเกิดผลดี และประโยชน์แก่ทำงรำชกำร 
 
 
              ท้ังนี้ต้ังแต่  1๖  พฤษภำคม พ.ศ. 256๒ 
 
    ส่ัง ณ วันท่ี 1๖  พฤษภำคม พ.ศ. 256๒ 
   
  
 

(นำงสำวพรณภัทร์  พงษ์วรัชญพร) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนำงแดดวังชมภูวิทยำ รัชมังคลำภิเษก 

 
 
 
 
 

 
 


