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ค าน า 
 
 เอกสารมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเมืองปานวิทยา ฉบับนี้  จัดท าขึ้นเพื่อ ใช้เป็นเกณฑ์ในการ
ประเมินผลการด าเนินงานตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้  การจัดท ามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนในครั้งนี้ทาง
โรงเรียนได้ยึดตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  จ านวน 3 
มาตรฐาน  
 ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท ามาตรฐานการศึกษาในครั้งนี้ให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี และหวัง
ว่าเอกสารฉบับนี้คงเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานและประเมินผลการด าเนินงานของคณะครูโรงเรียนเมือง
ปานวิทยาต่อไป    

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเมืองปานวิทยา ฉบับนี้ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นที่เรียบร้อย 
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ประกาศโรงเรียนเมืองปานวิทยา 
เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  
เพื่อการประกนัคณุภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

......................................................... 
 ตามที่กระทรวงศกึษาธกิารได้ประกาศใช้กฎกระทรวง การประกนัคุณภาพการศกึษา พ.ศ.
๒๕๖๑ เมื่อวนัที ่๖ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อเป็นหลกัเทยีบเคยีงส าหรบัสถนศกึษา หน่วยงานตน้สงักดั
และส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาทัง้ประถมศกึษาและมธัยมศกึษาในการพฒันาสง่เสรมิ สนบัสนุน ก ากบั
ดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษา โดยมนีโยบายการปฏริูปการศกึษาในทศวรรษที่สองที่
ก าหนดเป้าหมายและยทุธศาสตรใ์นการพฒันาคุณภาพคนไทยและการศกึษาไทยในอนาคต 
 พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
มาตรา ๙(๓) ไดก้ าหนดการจดัระบบ โครงสรา้งและกระบวนการจดัการศกึษาใหย้ดึหลกัทีส่ าคญัขอ้หน่ึง 
คอื การก าหนดมาตรฐานการศกึษา และการจดัระบบประกนัคุณภาพการศกึษาทุกระดบัและประเภท 
และมาตรา ๔๘ ใหห้น่วยงานตน้สงักดัและสถานศกึษาจดัใหม้รีะบบประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา 
และใหถ้อืว่าการประกนัคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของการบรหิารการศกึษาที่ต้องด าเนินการอย่าง
ต่อเน่ือง โดยมกีารจดัท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงาน ตน้สงักดั หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งและเปิดเผย
ต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพฒันาคุณภาพมาตรฐานการศกึษา และเพื่อเป็นการรองรบัการประกนั
คุณภาพภายนอก 
 ฉะนัน้ อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๙(๓) มาตรา ๔๘ แห่งพระราชบญัญตัิการศึกษา
แห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ กฎกระทรวงการประกนัคุณภาพ
การศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรื่องใหใ้ชม้าตรฐานการศกึษาระดบัปฐมวยั 
ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน และระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานศนูยก์ารศกึษาพเิศษ โรงเรยีนเมอืงปานวทิยา 
จึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐานโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศกึษา และการมสีว่นรว่มของผูเ้กีย่วขอ้งทุกฝ่าย ใหม้คีวามเหมาะสมและสอดคลอ้ง
กนั เป็นไปตามบรบิทของโรงเรยีนและชุมชน เพื่อน าไปสู่การพฒันาคุณภาพการศกึษาขอโรงเรยีนทุก
ดา้น 
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โรงเรียนเมืองปานวิทยา จึงประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับ
การศึกษาขัน้พื้นฐาน  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศน้ี เพื่อเป็นเป้าหมายในการพฒันาคุณภาพและ
มาตรฐานการศกึษา ระดบัการศกึษาขัน้พื้นฐาน  และการประเมนิคุณภาพภายในสถานศกึษา  ตาม
เอกสารแนบทา้ยประกาศฉบบันี้ 
  

     ประกาศ ณ วนัที ่  ๓๑  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  แนบท้ายประกาศโรงเรียนเมอืงปานวิทยา 
เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  

เพ่ือการประกนัคณุภาพภายในของสถานศึกษา 
 

มาตรฐาน 

มาตรฐานท่ี ๑   คณุภาพของผูเ้รียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

 ๑)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
 ๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา  

 ๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 ๖)  มีความรู้ ทกัษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตอ่งานอาชีพ 
๑.๒ คุณลักษณะที่พงึประสงค์ของผูเ้รียน 

 ๑)  การมีคุณลกัษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

 ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 ๓)  การยอมรับที่จะอยูร่่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
มาตรฐานท่ี ๒  กระบวนการบริหารและการจดัการของผูบ้ริหารสถานศึกษา  
๒.๑ มีเป้าหมาย  วิสยัทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย     
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรูอ้ย่างมีคณุภาพ 
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

มาตรฐานท่ี  ๓  กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผา่นกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกตใ์ช้ในชีวิตได้  
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรยีนรู้ 
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชงิบวก 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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ประกาศโรงเรียนเมืองปานวิทยา 
เร่ือง    ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

-------------------------------------- 
  โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรื่อง ใหใ้ชม้าตรฐานการศกึษา ระดบัปฐมวยั 
ระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน และระดับการศึกษาขัน้พื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  ฉบับลงวันที่ ๖ 
สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  เพื่อใหก้ารพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศกึษาของโรงเรยีนเมอืงปานวทิยา มคีุณภาพ
และไดม้าตรฐาน จงึก าหนดค่าเป้าหมาย ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ในปีการศกึษา ๒๕๖๔ โดยความ
เหน็ชอบของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ในการประชุมครัง้ที่   ๑/๒๕๖๔  วนัที่ ๑๗  เดอืน 
พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอยีดการก าหนดคา่เป้าหมายตามรายละเอยีดแนบทา้ยประกาศน้ี 

  ประกาศ ณ วนัที ่  ๓๑  เดอืน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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รายละเอียดแนบท้าย 
ประกาศค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

โรงเรียนเมืองปานวิทยา  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานท่ี ๑   คณุภาพของผูเ้รียน ระดบัยอดเย่ียม 

๑.๑ ผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการของผูเ้รียน  
 ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ   

 
ระดบัยอดเย่ียม 

 -ผู้เรียนร้อยละ 85 ขึ้นไปอ่านหนังสือนอกหลักสูตร อย่างน้อยเดือนละ 1 
เรื่อง 
-ผู้เรียนร้อยละ 85 ขึ้นไปแสวงหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภายใน 
ภายนอกโรงเรียน 
-ผู้เรียนร้อยละ 85 ขึ้นไปสามารถค้นคว้า หาความรู้จากอินเตอร์เน็ต หรือ

สื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้ 

-ผู้เรียนร้อยละ 75 มีผลการเรียนรายวิชาภาษาไทย ระดับดขีึ้นไป 

-ผู้เรียนร้อยละ 50 มีผลการเรียนรายวิชาภาษาต่างประเทศ ระดับดี ขึ้นไป 

-ผู้เรียนร้อยละ 45 มีผลการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับดี ขึ้นไป 

  
๒)   

มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยา่งมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา   

ระดบัยอดเย่ียม 

 
 

 
 
 

 
 

-ผู้เรียนร้อยละ 85 ขึ้นไปมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงงานหรือศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) ได้ตามความเหมาะสม 
-ผู้เรียนร้อยละ 85 ขึ้นไปสามารถวิพากษ์ โครงงานหรือผลงานของผู้อื่นใน 
8 กลุม่สาระการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 

-ผู้เรียนร้อยละ 85 ขึ้นไปสามารถแก้ปัญหาในสถานการณต์่าง ๆ ด้วย

ตนเองอย่างเหมะสม 

 ๓) 
 

มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ระดบัยอดเย่ียม 

 
 

-ผู้เรียนร้อยละ 85 ขึ้นไปจัดท าโครงงานอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 
โครงงาน 
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มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย 

 

 
-ผู้เรียนร้อยละ 85 ขึ้นไปประดิษฐ์ชิ้นงานอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ชิ้น 

 ๔) 
 

มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ระดบัยอดเย่ียม 

 
 
 

-ผู้เรียนร้อยละ 85 ขึ้นไป  สามารถในการใชเ้ทคโนโลยีในการเรียนรูใ้น   
8 กลุม่สาระการเรียนรู้ 
-ผู้เรียนร้อยละ 85 ขึ้นไป สามารถใช้เทคโนโลยีในการน าเสนอ  ใน
รายวิชาเทคโนโลยี 
-ผู้เรียนร้อยละ 85 ขึ้นไป สามารถใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร 

 ๕) 
 

มีผลสัมฤทธิ์ของการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา      ระดบัยอดเย่ียม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

-ผู้เรียนร้อยละ 59 มีผลการเรียนในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับดขีึ้นไป 
-ผู้เรียนร้อยละ 45 มีผลการเรียนในกลุ่มสาระคณิตศาสตร ์ระดับดีขึ้นไป 

-ผู้เรียนร้อยละ 50 มีผลการเรียนในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ระดับดี
ขึ้นไป 
-ผู้เรียนร้อยละ 49  มีผลการเรียนในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ระดับดขีึ้นไป 
-ผู้เรียนร้อยละ 75 มีผลการเรียนในกลุ่มสาระภาษาไทย ระดับดขีึ้นไป 

-ผู้เรียนร้อยละ 92 มีผลการเรียนในกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
ระดับดขีึ้นไป 
-ผู้เรียนร้อยละ 80 มีผลการเรียนในกลุ่มสาระการงานอาชีพ ระดับดีขึ้น
ไป 
-ผู้เรียนร้อยละ 78 มีผลการเรียนในกลุ่มสาระศิลปะ ระดับดขีึ้นไป 

-มีการเพิ่มขึ้นของคะแนนผลการทดสอบระดับชาติ O-net  ม.3 จากปีก่อนหน้า 

รายวิชาวิทยาศาสตร์ มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 2 

-มีการเพิ่มขึ้นของคะแนนผลการทดสอบระดับชาติ O-net  ม.6 จากปีก่อนหน้า 

รายวิชาวิทยาศาสตร์ มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 2 

-มีการเพิ่มขึ้นของคะแนนผลการทดสอบระดับชาติ O-net  ม.3 จากปีก่อนหน้า 

รายวิชาคณิตศาสตร์มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 2 
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-มีการเพิ่มขึ้นของคะแนนผลการทดสอบระดับชาติ O-net  ม.6 จากปีก่อนหน้า 

รายวิชาคณิตศาสตร์มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 2 
-มีการเพิ่มขึ้นของคะแนนผลการทดสอบระดับชาติ O-net  ม.3 จากปีก่อนหน้า 

รายวิชาภาษาอังกฤษมากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 2 
-มีการเพิ่มขึ้นของคะแนนผลการทดสอบระดับชาติ O-net  ม.6 จากปีก่อนหน้า 

รายวิชาภาษาอังกฤษมากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 2 
-มีการเพิ่มขึ้นของคะแนนผลการทดสอบระดับชาติ O-net  ม.3 จากปีก่อนหน้า 

รายวิชาภาษาไทย มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 2 
-มีการเพิ่มขึ้นของคะแนนผลการทดสอบระดับชาติ O-net  ม.6 จากปีก่อนหน้า 

รายวิชาภาษาไทย มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 2 

 ๖)   
 

มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ระดบัยอดเย่ียม 

 
 
 
 

-ผู้เรียนร้อยละ 85 ขึ้นไปสามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้ 
-ผู้เรียนร้อยละ 85 ขึ้นไปมีความพร้อมที่จะศกึษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

-ผู้เรียนร้อยละ 85 ขึ้นไปมีการวางแผนการท างานและผลงานบรรลุ
เป้าหมาย 

๑.๒ คณุลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน 
 

ระดบัยอดเย่ียม 

 ๑)  
 

มีคุณลักษณะและค่านิยมทีด่ีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับ

กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

ระดบัยอดเย่ียม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ผู้เรียนร้อยละ 94 ที ่รักชาติ ศาสน์ กษัตริย ์อยู่ในระดับด ี(2) ขึ้นไป 

-ผู้เรียนร้อยละ 94 ที ่ซื่อสัตยส์ุจริต  อยูใ่นระดับดี (2) ขึ้นไป 
-ผู้เรียนร้อยละ 94 ที ่มีวินัย อยู่ในระดับด ี(2) ขึ้นไป 
-ผู้เรียนร้อยละ 94 ที ่ใฝ่เรียนรู้ อยู่ใน ระดับด ี(2) ขึ้นไป 
-ผู้เรียนร้อยละ 94 ที ่อยู่อย่างพอเพียง  อยู่ใน ระดับดี (2) ขึ้นไป 

-ผู้เรียนร้อยละ 94 ที ่มุ่งมั่นในการท างาน อยู่ใน ระดับดี (2) ขึ้นไป 
-ผู้เรียนร้อยละ 94 ที ่รักความเป็นไทย อยู่ใน ระดับดี (2) ขึ้นไป 

-ผู้เรียนร้อยละ 94 ที ่มีจิตสาธารณะ อยู่ใน ระดับดี (2) ขึ้นไป 
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มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย 

 
 
 
๒) 
 

 

 

ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 

 
ระดบัยอดเย่ียม 

 -ผู้เรียนร้อยละ 94 ขึ้นไปเข้าร่วมกิจกรรมในชุมนุมสืบสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของตนเอง 
-ผู้เรียนร้อยละ 94 ขึ้นไปแต่งกายชุดพื้นเมือง 

-ผู้เรียนร้อยละ 94 ขึ้นไปมีพฤติกรรมสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของโรงเรียน 

 ๓) การยอมรับทีจ่ะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
 

ระดบัยอดเย่ียม 

 
 
 
 
 

-ผู้เรียนร้อยละ 94 ขึ้นไปเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรมของผู้อื่น 
-ผู้เรียนร้อยละ 94 ขึ้นไปสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

-ผู้เรียนร้อยละ 94 ขึ้นไปสามารถปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อืน่ได ้

-ผู้เรียนร้อยละ 94 ขึ้นไปยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

 ๔) สุขภาวะทางรา่งกาย และจติสังคม ระดบัยอดเย่ียม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ผู้เรียนร้อยละ 94 ขึ้นไป รู้จกัเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณค่า 
-ผู้เรียนร้อยละ 94 ขึ้นไป ออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 

-ผู้เรียนร้อยละ 94 ขึ้นไป มีสุขนิสัยที่ดีและปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้เอง
อย่างถูกต้อง เหมาะสมตามวัยได ้
-ผู้เรียนร้อยละ 94 ขึ้นไป มีน้ าหนักตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย  
กระทรวงสาธารณสุข 
-ผู้เรียนร้อยละ 94 ขึ้นไป มีส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย  
กระทรวงสาธารณสุข 
-ผู้เรียนร้อยละ 94 ขึ้นไป ได้รบัการตรวจร่างกาย การทดสอบเกี่ยวกับ
การเห็น และการได้ยินและมรีายงานผลการตรวจร่างกาย 
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-ผู้เรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีสมรรถภาพ/มีร่างกายแข็งแรงตามเกณฑ์
มาตรฐานสมรรถภาพทางกายของกรมพลศกึษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

-ผู้เรียนร้อยละ 94 ขึ้นไป มีจิตสาธารณะ 

 

มาตรฐานท่ี ๒  กระบวนการบริหารและการจดัการของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 

 

ระดบัยอดเย่ียม 
 

๒.๑ สถานศึกษา มเีป้าหมาย  วิสยัทัศน์  และพนัธกิจตามเกณฑท์ี่สถานศึกษา
ก าหนด  

ระดบัยอดเย่ียม 
 

- มีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกจิ และจุดเน้นของสถานศึกษา 
-กิจกรรมมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดเนน้ของสถานศึกษา 

-มีกิจกรรมที่สง่เสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทศัน์ พันธกิจ และ

จุดเน้นของสถานศึกษา 

๒.๒ สถานศึกษา มรีะบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ตามเกณฑท์ี่
สถานศึกษาก าหนด 

ระดบัยอดเย่ียม 
 

-มีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

-มีการประเมินผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนภาค
เรียนละ 1 ครั้ง 
-มีการจัดท ารายงานประจ าปี เป็นรายงานการประเมินตนเองที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนา 

๒.๓ สถานศึกษา ด าเนนิงานพัฒนาวิชาการทีเ่น้นคุณภาพผู้เรียนรอบดา้นตาม
หลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย    

ระดบัยอดเย่ียม 
 

- มีการท าสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระ/รายวิชา และกิจกรรมที่หลากหลาย
สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจและความสามารถของผู้เรียน 
- มีการจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ คิด และสรุปเป็นความรู้และแนวคิด
ด้วยตนเอง 
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-มีการสอนซ่อมเสริม และส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถตาม
ธรรมชาติและเต็มศักยภาพที่ปรากฏเป็นหลักฐานและตรวจสอบได้ 
-มีระบบการประเมินตามสภาพจริง 
-มีนโยบาย/แผนการส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่สอดคลอ้งกับความถนัดและความสนใจของ
ผู้เรียน 
-มีระบบการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดกิจกรรมพฒันาผู้เรียน 
-มีการสร้างแรงจูงใจ ให้ครูจัดท าแผนจัดการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดย
ครูได้พัฒนาและน าไปใช้อย่างต่อเนื่อง 
-มีสาระการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับท้องถิ่นและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้
ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้และครอบคลมุความต้องการของผู้เรียน 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มคีวามเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ระดบัยอดเย่ียม 
 

-ครู ร้อยละ 85 ขึ้นไป ได้รับการพัฒนา 

-ครู ร้อยละ 85 ขึ้นไป มีความรู้ความเข้าใจเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน 

-ครู ร้อยละ 85 ขึ้นไป มีความรู้ ความเข้าใจ มีการวิเคราะห์และพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 
-ครู ร้อยละ 85 ขึ้นไป มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

-ครู ร้อยละ 85 ขึ้นไป ท า PLC 

๒.๕ สถานศึกษา จดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมคีุณภาพ   

ระดบัยอดเย่ียม 
 

-มีแผนการจัดสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน ์สวยงาม ร่มรื่น เป็นระเบียบ 
-มีการปฏิบัติตามแผนการจัดสภาพแวดล้อม 

-มีห้องเรียน หอ้งปฏิบัติการ เพียงพอ และใช้การได้ดี 

-มีการดูแลรกัษาสภาพแวดล้อมให้ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย และเอ้ือต่อการ
เรียนรู ้
-มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองอย่างหลากหลาย 

-มีทะเบียนแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 
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๒.๖ สถานศึกษา จดัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนนุการบริหารจดัการ
และการจัดการเรียนรู้   
 

ระดบัยอดเย่ียม 
 

-มีการจัดเก็บขอ้มูลสารสนเทศในระบบออนไลน์อย่างเป็นระบบ 

-มีการน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
การ 
-มีการน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการก าหนดจุดพัฒนางานของสถานศึกษาใน
ภาพรวมร่วมกัน เพื่อให้สถานศึกษาได้รับการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน 
-มีนวัตกรรม MPWS Model เพื่อการบริหารจัดการโรงเรียนและใช้งานอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง 

มาตรฐานท่ี  ๓  กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั ระดบัยอดเย่ียม 
๓.๑ การจัดการเรียนรู้ผา่นกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตได ้  

ระดบัยอดเย่ียม 

-แผนการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ 85 ขึ้นไป ใช้กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
เป็นแผนการจดัการเรียนรู้เชิงรุก (active learning) และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้       
-ครู ร้อยละ 85 ขึ้นไป ใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้กระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง จัดการเรียนรู้เชิงรุก (active learning) และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้       

๓.๒ การใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อตอ่การเรียนรู้  ระดบัยอดเย่ียม 

-ครูร้อยละ 85 ขึ้นไป ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู ้
-แผนการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ 85 ขึ้นไป ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
-มีการเผยแพรส่ื่อ ร้อยละ 85 ขึ้นไป 

๓.๓ การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
 

ระดบัยอดเย่ียม 

-ครู ร้อยละ 85 ขึ้นไป มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
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มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย 

๓.๔ การตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอยา่งเปน็ระบบ และน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน  

ระดบัยอดเย่ียม 

-ครู ร้อยละ 85 ขึ้นไป ประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง 

-ครู ร้อยละ 85 ขึ้นไป ประเมินผลการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

-ครู ร้อยละ 85 ขึ้นไป น าผลการประเมินมาพัฒนาผู้เรียน 

๓.๕ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู ้ 

ระดบัยอดเย่ียม 
 
 

 
-ครู ร้อยละ 85 ขึ้นไป เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ขอ้มูลสะท้อนกลับ 

-ครู ร้อยละ 85 ขึ้นไป น าผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขอ้มูลสะท้อนกลับ ไป
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้

ค่าเป้าหมายในภาพรวม ระดบัยอดเย่ียม 
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน   
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1. ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  

เกณฑ์การพิจารณา   

1. ร้อยละของผู้เรียน ที ่อ่านหนังสือนอกหลักสูตร อย่างน้อยเดือนละ 1 เรื่อง  

2. ร้อยละของผู้เรียน ที่แสวงหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภายใน ภายนอกโรงเรียน 

3. ร้อยละของผู้เรียน ที่สามารถค้นคว้า หาความรู้จากอินเตอร์เน็ต หรือสื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ ได ้

 
 
 
 
 
 

ระดับ 1 ก าลงัพัฒนา ระดับ 2 ปานกลาง ระดับ 3 ด ี ระดับ 4 ดีเลิศ ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 
ผู้เรียนต่ ากว่า 
ร้อยละ 
55 มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์การ
พิจารณา 

ผู้เรียน  
ร้อยละ 55-64 มี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การพิจารณา 

ผู้เรียน  
ร้อยละ 65-74 มี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การ
พิจารณา 

ผู้เรียน  
ร้อยละ 75-84 มี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การ
พิจารณา 

ผู้เรียนร้อยละ 85 ขึ้น
ไปมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์การพิจารณา 

ระดับ 1 ก าลงัพัฒนา ระดับ 2 ปานกลาง ระดับ 3 ด ี ระดับ 4 ดีเลิศ ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 
ผู้เรียนต่ ากว่า 
ร้อยละ 
55 มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์การ
พิจารณา 

ผู้เรียน  
ร้อยละ 55-64 มี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การพิจารณา 

ผู้เรียน  
ร้อยละ 65-74 มี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การ
พิจารณา 

ผู้เรียน  
ร้อยละ 75-84 มี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การ
พิจารณา 

ผู้เรียนร้อยละ 85 ขึ้น
ไปมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์การพิจารณา 

ระดับ 1 ก าลงัพัฒนา ระดับ 2 ปานกลาง ระดับ 3 ด ี ระดับ 4 ดีเลิศ ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 
ผู้เรียนต่ ากว่า 
ร้อยละ 
55 มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์การ
พิจารณา 

ผู้เรียน  
ร้อยละ 55-64 มี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การพิจารณา 

ผู้เรียน  
ร้อยละ 65-74 มี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การ
พิจารณา 

ผู้เรียน  
ร้อยละ 75-84 มี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การ
พิจารณา 

ผู้เรียนร้อยละ 85 ขึ้น
ไปมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์การพิจารณา 
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4. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการเรียนรายวิชาภาษาไทย ระดับดี   ขึ้นไป  

5. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการเรียนรายวิชาภาษาต่างประเทศ ระดับดี  ขึ้นไป 

6. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับดี  ขึ้นไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ 1 ก าลงัพัฒนา ระดับ 2 ปานกลาง ระดับ 3 ด ี ระดับ 4 ดีเลิศ ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 
ผู้เรียนต่ ากว่า 
ร้อยละ 
45 มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์การ
พิจารณา 

ผู้เรียน  
ร้อยละ 45-54 มี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การพิจารณา 

ผู้เรียน  
ร้อยละ 55-64 มี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การ
พิจารณา 

ผู้เรียน  
ร้อยละ 65-74 มี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การ
พิจารณา 

ผู้เรียนร้อยละ 75 ขึ้น
ไปมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์การพิจารณา 

ระดับ 1 ก าลงัพัฒนา ระดับ 2 ปานกลาง ระดับ 3 ด ี ระดับ 4 ดีเลิศ ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 
ผู้เรียนต่ ากว่า 
ร้อยละ 
20 มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์การ
พิจารณา 

ผู้เรียน  
ร้อยละ 20-29 มี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การพิจารณา 

ผู้เรียน  
ร้อยละ 30-39 มี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การ
พิจารณา 

ผู้เรียน  
ร้อยละ 40-49 มี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การ
พิจารณา 

ผู้เรียนร้อยละ 50 ขึ้น
ไปมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์การพิจารณา 

ระดับ 1 ก าลงัพัฒนา ระดับ 2 ปานกลาง ระดับ 3 ด ี ระดับ 4 ดีเลิศ ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 
ผู้เรียนต่ ากว่า 
ร้อยละ 
15 มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์การ
พิจารณา 

ผู้เรียน  
ร้อยละ 15-24 มี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การพิจารณา 

ผู้เรียน  
ร้อยละ 25-34 มี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การ
พิจารณา 

ผู้เรียน  
ร้อยละ 35-44 มี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การ
พิจารณา 

ผู้เรียนร้อยละ 45 ขึ้น
ไปมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์การพิจารณา 
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2. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

เกณฑ์การพิจารณา 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีส่วนร่วมในการด าเนินโครงงานหรือศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) ได้ตาม

ความเหมาะสม 

 
2. ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถวพิากษ์ โครงงานหรือผลงานของผูอ้ื่นใน 8 กลุ่มสาระการเรยีนรู้ได้

อย่างเหมาะสม 

3. ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยตนเองอย่างเหมาะสม 

 
 
 
 
 

ระดับ 1 ก าลงัพัฒนา ระดับ 2 ปานกลาง ระดับ 3 ด ี ระดับ 4 ดีเลิศ ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 
ผู้เรียนต่ ากว่า 
ร้อยละ 
55 มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์การ
พิจารณา 

ผู้เรียน  
ร้อยละ 55-64 มี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การพิจารณา 

ผู้เรียน  
ร้อยละ 65-74 มี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การ
พิจารณา 

ผู้เรียน  
ร้อยละ 75-84 มี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การ
พิจารณา 

ผู้เรียนร้อยละ 85 ขึ้น
ไปมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์การพิจารณา 

ระดับ 1 ก าลงัพัฒนา ระดับ 2 ปานกลาง ระดับ 3 ด ี ระดับ 4 ดีเลิศ ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 
ผู้เรียนต่ ากว่า 
ร้อยละ 
55 มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์การ
พิจารณา 

ผู้เรียน  
ร้อยละ 55-64 มี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การพิจารณา 

ผู้เรียน  
ร้อยละ 65-74 มี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การ
พิจารณา 

ผู้เรียน  
ร้อยละ 75-84 มี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การ
พิจารณา 

ผู้เรียนร้อยละ 85 ขึ้น
ไปมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์การพิจารณา 

ระดับ 1 ก าลังพัฒนา ระดับ 2 ปานกลาง ระดับ 3 ด ี ระดับ 4 ดีเลิศ ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 
ผู้เรียนต่ ากว่า 
ร้อยละ 
55 มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์การ
พิจารณา 

ผู้เรียน  
ร้อยละ 55-64 มี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การพิจารณา 

ผู้เรียน  
ร้อยละ 65-74 มี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การ
พิจารณา 

ผู้เรียน  
ร้อยละ 75-84 มี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การ
พิจารณา 

ผู้เรียนร้อยละ 85 ขึ้น
ไปมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์การพิจารณา 
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3. ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
เกณฑ์การพิจารณา 
1. ร้อยละของผู้เรียนที่จัดท าโครงงานอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 โครงงาน 

 
2. ร้อยละของผู้เรียนที่ประดิษฐช์ิ้นงานอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ชิ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ 1 ก าลงัพัฒนา ระดับ 2 ปานกลาง ระดับ 3 ด ี ระดับ 4 ดีเลิศ ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 
ผู้เรียนต่ ากว่า 
ร้อยละ 
55 มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์การ
พิจารณา 

ผู้เรียน  
ร้อยละ 55-64 มี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การพิจารณา 

ผู้เรียน  
ร้อยละ 65-74 มี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การ
พิจารณา 

ผู้เรียน  
ร้อยละ 75-84 มี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การ
พิจารณา 

ผู้เรียนร้อยละ 85 ขึ้น
ไปมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์การพิจารณา 

ระดับ 1 ก าลงัพัฒนา ระดับ 2 ปานกลาง ระดับ 3 ด ี ระดับ 4 ดีเลิศ ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 
ผู้เรียนต่ ากว่า 
ร้อยละ 
55 มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์การ
พิจารณา 

ผู้เรียน  
ร้อยละ 55-64 มี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การพิจารณา 

ผู้เรียน  
ร้อยละ 65-74 มี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การ
พิจารณา 

ผู้เรียน  
ร้อยละ 75-84 มี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การ
พิจารณา 

ผู้เรียนร้อยละ 85 ขึ้น
ไปมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์การพิจารณา 
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 4. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
เกณฑ์การพิจารณา 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีในการเรียนรู้ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู ้

 
           2. ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถใช้เทคโนโลยีในการน าเสนอ  ในรายวิชาเทคโนโลยี 

 
 3. ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ 1 ก าลงัพัฒนา ระดับ 2 ปานกลาง ระดับ 3 ด ี ระดับ 4 ดีเลิศ ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 
ผู้เรียนต่ ากว่า 
ร้อยละ 
55 มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์การ
พิจารณา 

ผู้เรียน  
ร้อยละ 55-64 มี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การพิจารณา 

ผู้เรียน  
ร้อยละ 65-74 มี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การ
พิจารณา 

ผู้เรียน  
ร้อยละ 75-84 มี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การ
พิจารณา 

ผู้เรียนร้อยละ 85 ขึ้น
ไปมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์การพิจารณา 

ระดับ 1 ก าลงัพัฒนา ระดับ 2 ปานกลาง ระดับ 3 ด ี ระดับ 4 ดีเลิศ ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 
ผู้เรียนต่ ากว่า 
ร้อยละ 
55 มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์การ
พิจารณา 

ผู้เรียน  
ร้อยละ 55-64 มี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การพิจารณา 

ผู้เรียน  
ร้อยละ 65-74 มี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การ
พิจารณา 

ผู้เรียน  
ร้อยละ 75-84 มี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การ
พิจารณา 

ผู้เรียนร้อยละ 85 ขึ้น
ไปมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์การพิจารณา 

ระดับ 1 ก าลงัพัฒนา ระดับ 2 ปานกลาง ระดับ 3 ด ี ระดับ 4 ดีเลิศ ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 
ผู้เรียนต่ ากว่า 
ร้อยละ 
55 มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์การ
พิจารณา 

ผู้เรียน  
ร้อยละ 55-64 มี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การพิจารณา 

ผู้เรียน  
ร้อยละ 65-74 มี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การ
พิจารณา 

ผู้เรียน  
ร้อยละ 75-84 มี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การ
พิจารณา 

ผู้เรียนร้อยละ 85 ขึ้น
ไปมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์การพิจารณา 



19 

 

5. มีผลสมัฤทธิข์องการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา      
เกณฑ์การพิจารณา     
1. ร้อยละของผู้เรียนมีผลการเรยีนในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีระดับดีขึ้นไป 

ระดับ 1 ก าลงัพัฒนา ระดับ 2 ปานกลาง ระดับ 3 ด ี ระดับ 4 ดีเลิศ ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 
ผู้เรียนต่ ากว่า 
ร้อยละ 
29 มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์การ
พิจารณา 

ผู้เรียน  
ร้อยละ 29-38 มี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การพิจารณา 

ผู้เรียน  
ร้อยละ 39-48 มี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การ
พิจารณา 

ผู้เรียน  
ร้อยละ 49-58 มี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การ
พิจารณา 

ผู้เรียนร้อยละ 59 ขึ้น
ไปมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์การพิจารณา 

 

2. ร้อยละของผู้เรียน มีผลการเรยีนในกลุ่มสาระคณิตศาสตร ์ระดับดีขึ้นไป 

 
3. ร้อยละของผู้เรียนมีผลการเรยีนในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ระดับดีขึ้นไป 

 
4. ร้อยละของผู้เรียน มีผลการเรียนในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับดีขึ้นไป 

 

ระดับ 1 ก าลงัพัฒนา ระดับ 2 ปานกลาง ระดับ 3 ด ี ระดับ 4 ดีเลิศ ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 
ผู้เรียนต่ ากว่า 
ร้อยละ 
15 มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์การ
พิจารณา 

ผู้เรียน  
ร้อยละ 15-24 มี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การพิจารณา 

ผู้เรียน  
ร้อยละ 25-34 มี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การ
พิจารณา 

ผู้เรียน  
ร้อยละ 35-44 มี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การ
พิจารณา 

ผู้เรียนร้อยละ 45 ขึ้น
ไปมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์การพิจารณา 

ระดับ 1 ก าลงัพัฒนา ระดับ 2 ปานกลาง ระดับ 3 ด ี ระดับ 4 ดีเลิศ ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 
ผู้เรียนต่ ากว่า 
ร้อยละ 
20 มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์การ
พิจารณา 

ผู้เรียน  
ร้อยละ 20-29 มี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การพิจารณา 

ผู้เรียน  
ร้อยละ 30-39 มี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การ
พิจารณา 

ผู้เรียน  
ร้อยละ 40-49 มี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การ
พิจารณา 

ผู้เรียนร้อยละ 50 ขึ้น
ไปมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์การพิจารณา 

ระดับ 1 ก าลงัพัฒนา ระดับ 2 ปานกลาง ระดับ 3 ด ี ระดับ 4 ดีเลิศ ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 
ผู้เรียนต่ ากว่า 
ร้อยละ 
20 มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์การพิจารณา 

ผู้เรียน  
ร้อยละ 20-29 มี
คุณลักษณะตามเกณฑ์
การพิจารณา 

ผู้เรียน  
ร้อยละ 30-39 มี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การพิจารณา 

ผู้เรียน  
ร้อยละ 40-49 มี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การพิจารณา 

ผู้เรียนร้อยละ 49 ขึ้นไป
มีคุณลักษณะตามเกณฑ์
การพิจารณา 
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5. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการเรียนในกลุ่มสาระภาษาไทย ระดับดขีึ้นไป 

 
6. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการเรียนในกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับดีขึ้นไป 

 
7. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการเรียนในกลุ่มสาระการงานอาชีพ ระดับดีขึ้นไป 

 
8. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการเรียนในกลุ่มสาระศิลปะ ระดับดขีึ้นไป 

 

ระดับ 1 ก าลงัพัฒนา ระดับ 2 ปานกลาง ระดับ 3 ด ี ระดับ 4 ดีเลิศ ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 
ผู้เรียนต่ ากว่า 
ร้อยละ 
45 มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์การ
พิจารณา 

ผู้เรียน  
ร้อยละ 45-54 มี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การพิจารณา 

ผู้เรียน  
ร้อยละ 55-64 มี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การ
พิจารณา 

ผู้เรียน  
ร้อยละ 65-74 มี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การ
พิจารณา 

ผู้เรียนร้อยละ 75 ขึ้น
ไปมีคุณลักษณะตาม
เกณ5การพิจารณา 

ระดับ 1 ก าลงัพัฒนา ระดับ 2 ปานกลาง ระดับ 3 ด ี ระดับ 4 ดีเลิศ ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 
ผู้เรียนต่ ากว่า 
ร้อยละ 
62 มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์การ
พิจารณา 

ผู้เรียน  
ร้อยละ 62-71 มี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การพิจารณา 

ผู้เรียน  
ร้อยละ 72-81 มี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การ
พิจารณา 

ผู้เรียน  
ร้อยละ 82-91 มี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การ
พิจารณา 

ผู้เรียนร้อยละ 92 ขึ้น
ไปมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์การพิจารณา 

ระดับ 1 ก าลงัพัฒนา ระดับ 2 ปานกลาง ระดับ 3 ด ี ระดับ 4 ดีเลิศ ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 
ผู้เรียนต่ ากว่า 
ร้อยละ 
50 มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์การ
พิจารณา 

ผู้เรียน  
ร้อยละ 50-59 มี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การพิจารณา 

ผู้เรียน  
ร้อยละ 60-69 มี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การ
พิจารณา 

ผู้เรียน  
ร้อยละ 70-79 มี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การ
พิจารณา 

ผู้เรียนร้อยละ 80 ขึ้น
ไปมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์การพิจารณา 

ระดับ 1 ก าลงัพัฒนา ระดับ 2 ปานกลาง ระดับ 3 ด ี ระดับ 4 ดีเลิศ ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 
ผู้เรียนต่ ากว่า 
ร้อยละ 
49 มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์การ
พิจารณา 

ผู้เรียน  
ร้อยละ 49-58 มี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การพิจารณา 

ผู้เรียน  
ร้อยละ 59-68 มี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การ
พิจารณา 

ผู้เรียน  
ร้อยละ 69-78 มี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การ
พิจารณา 

ผู้เรียนร้อยละ 78 ขึ้น
ไปมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์การพิจารณา 



21 

 

9. ร้อยละของการเพ่ิมขึ้นของคะแนนผลการทดสอบระดับชาติ O-net  ม.3 จากปีก่อนหน้า รายวิชา

วิทยาศาสตร์  

 
10. ร้อยละของการเพ่ิมขึ้นของคะแนนผลการทดสอบระดับชาติ O net  ม.6 จากปีก่อนหน้า รายวิชา

วิทยาศาสตร์   

 
11. ร้อยละของการเพ่ิมขึ้นของคะแนนผลการทดสอบระดับชาติ O-net  ม.3 จากปีก่อนหน้า รายวิชา

คณิตศาสตร ์  

ระดับ 1 ก าลงัพัฒนา ระดับ 2 ปานกลาง ระดับ 3 ด ี ระดับ 4 ดีเลิศ ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 
มีการเพิ่มขึ้นของคะแนน
ผลการทดสอบระดับชาติ 
O-net  ม.3 จากปีก่อน
หน้า รายวิชา
วิทยาศาสตร์ น้อยกว่า 
ร้อยละ 0 
 

มีการเพิ่มขึ้นของ
คะแนนผลการทดสอบ
ระดับชาติ O-net  ม.3 
จากปีก่อนหน้า 
รายวิชาวิทยาศาสตร์ 
ร้อยละ 0 
 

มีการเพิ่มขึ้นของ
คะแนนผลการ
ทดสอบระดับชาติ 
O-net  ม.3 จากปี
ก่อนหน้า รายวิชา
วิทยาศาสตร์ระหว่าง 
ร้อยละ 0.01 – 1.00  
 

มีการเพิ่มขึ้นของ
คะแนนผลการ
ทดสอบระดับชาติ 
O-net  ม.3 จากปี
ก่อนหน้า รายวิชา
วิทยาศาสตร์ 
ระหว่าง ร้อยละ 
1.01 – 1.99 

มีการเพิ่มขึ้นของคะแนน
ผลการทดสอบ
ระดับชาติ O-net  ม.3 
จากปีก่อนหน้า รายวิชา
วิทยาศาสตร์ มากกว่า
หรือเท่ากับ ร้อยละ 2 
 

ระดับ 1 ก าลงัพัฒนา ระดับ 2 ปานกลาง ระดับ 3 ด ี ระดับ 4 ดีเลิศ ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 
มีการเพิ่มขึ้นของคะแนน
ผลการทดสอบระดับชาติ 
O-net  ม.6 จากปีก่อน
หน้า รายวิชา
วิทยาศาสตร์ น้อยกว่า 
ร้อยละ 0 
 

มีการเพิ่มขึ้นของ
คะแนนผลการทดสอบ
ระดับชาติ O-net  ม.6 
จากปีก่อนหน้า 
รายวิชาวิทยาศาสตร์ 
ร้อยละ 0 
 

มีการเพิ่มขึ้นของ
คะแนนผลการ
ทดสอบระดับชาติ 
O-net  ม.6 จากปี
ก่อนหน้า รายวิชา
วิทยาศาสตร์ระหว่าง 
ร้อยละ 0.01 – 1.00  
 

มีการเพิ่มขึ้นของ
คะแนนผลการ
ทดสอบระดับชาติ 
O-net  ม.6 จากปี
ก่อนหน้า รายวิชา
วิทยาศาสตร์ 
ระหว่าง ร้อยละ 
1.01 – 1.99 

มีการเพิ่มขึ้นของคะแนน
ผลการทดสอบ
ระดับชาติ O-net  ม.6 
จากปีก่อนหน้า รายวิชา
วิทยาศาสตร์ มากกว่า
หรือเท่ากับ ร้อยละ 2 
 

ระดับ 1 ก าลงัพัฒนา ระดับ 2 ปานกลาง ระดับ 3 ด ี ระดับ 4 ดีเลิศ ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 
มีการเพิ่มขึ้นของคะแนน
ผลการทดสอบระดับชาติ 
O-net  ม.3 จากปีก่อน
หน้า รายวิชาคณิตศาสตร์ 
น้อยกวา่ ร้อยละ 0 
 

มีการเพิ่มขึ้นของ
คะแนนผลการทดสอบ
ระดับชาติ O-net  ม.3 
จากปีก่อนหน้า 
รายวิชาคณิตศาสตร์ 
ร้อยละ 0 
 

มีการเพิ่มขึ้นของ
คะแนนผลการ
ทดสอบระดับชาติ 
O-net  ม.3 จากปี
ก่อนหน้า รายวิชา
คณิตศาสตร์ระหว่าง 
ร้อยละ 0.01 – 1.00  
 

มีการเพิ่มขึ้นของ
คะแนนผลการ
ทดสอบระดับชาติ 
O-net  ม.3 จากปี
ก่อนหน้า รายวิชา
คณิตศาสตร์ระหว่าง 
ร้อยละ 1.01 – 1.99 
 

มีการเพิ่มขึ้นของคะแนน
ผลการทดสอบ
ระดับชาติ O-net  ม.3 
จากปีก่อนหน้า รายวิชา
คณิตศาสตร์มากกว่า
หรือเท่ากับ ร้อยละ 2 
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12. ร้อยละของการเพ่ิมขึ้นของคะแนนผลการทดสอบระดับชาติ O-net  ม.6 จากปีก่อนหน้า รายวิชา

คณิตศาสตร์   

 
13. ร้อยละของการเพ่ิมขึ้นของคะแนนผลการทดสอบระดับชาติ O-net  ม.3 จากปีก่อนหน้า รายวิชา

ภาษาอังกฤษ   

 
14. ร้อยละของการเพ่ิมขึ้นของคะแนนผลการทดสอบระดับชาติ O-net  ม.6 จากปีก่อนหน้า รายวิชา

ภาษาอังกฤษ   

ระดับ 1 ก าลงัพัฒนา ระดับ 2 ปานกลาง ระดับ 3 ด ี ระดับ 4 ดีเลิศ ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 
มีการเพิ่มขึ้นของคะแนน
ผลการทดสอบระดับชาติ 
O-net  ม.6 จากปีก่อน
หน้า รายวิชาคณิตศาสตร์ 
น้อยกว่า ร้อยละ 0 
 

มีการเพิ่มขึ้นของ
คะแนนผลการทดสอบ
ระดับชาติ O-net  ม.6 
จากปีก่อนหน้า 
รายวิชาคณิตศาสตร์ 
ร้อยละ 0 
 

มีการเพิ่มขึ้นของ
คะแนนผลการ
ทดสอบระดับชาติ 
O-net  ม.6จากปี
ก่อนหน้า รายวิชา
คณิตศาสตร์ระหว่าง 
ร้อยละ 0.01 – 1.00 

มีการเพิ่มขึ้นของ
คะแนนผลการ
ทดสอบระดับชาติ 
O-net  ม.6 จากปี
ก่อนหน้า รายวิชา
คณิตศาสตร์ระหว่าง 
ร้อยละ 1.01 – 1.99 

มีการเพิ่มขึ้นของคะแนน
ผลการทดสอบ
ระดับชาติ O-net  ม.6 
จากปีก่อนหน้า รายวิชา
คณิตศาสตร์มากกว่า
หรือเท่ากับ ร้อยละ 2 
 

ระดับ 1 ก าลงัพัฒนา ระดับ 2 ปานกลาง ระดับ 3 ด ี ระดับ 4 ดีเลิศ ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 
มีการเพิ่มขึ้นของคะแนน
ผลการทดสอบระดับชาติ 
O-net  ม.3 จากปีก่อน
หน้า รายวิชา
ภาษาอังกฤษน้อยกว่า 
ร้อยละ 0 
 

มีการเพิ่มขึ้นของ
คะแนนผลการทดสอบ
ระดับชาติ O-net  ม.3 
จากปีก่อนหน้า 
รายวิชาภาษาอังกฤษ 
ร้อยละ 0 
 

มีการเพิ่มขึ้นของ
คะแนนผลการ
ทดสอบระดับชาติ 
O-net  ม.3 จากปี
ก่อนหน้า รายวิชา
ภาษาอังกฤษ
ระหว่าง ร้อยละ 
0.01 – 1.00  

มีการเพิ่มขึ้นของ
คะแนนผลการ
ทดสอบระดับชาติ 
O-net  ม.3 จากปี
ก่อนหน้า รายวิชา
ภาษาอังกฤษ
ระหว่าง ร้อยละ 
1.01 – 1.99 

มีการเพิ่มขึ้นของคะแนน
ผลการทดสอบ
ระดับชาติ O-net  ม.3 
จากปีก่อนหน้า รายวิชา
ภาษาอังกฤษมากกว่า
หรือเท่ากับ ร้อยละ 2 
 

ระดับ 1 ก าลงัพัฒนา ระดับ 2 ปานกลาง ระดับ 3 ด ี ระดับ 4 ดีเลิศ ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 
มีการเพิ่มขึ้นของคะแนน
ผลการทดสอบระดับชาติ 
O-net  ม.6 จากปีก่อน
หน้า รายวิชา
ภาษาอังกฤษน้อยกว่า 
ร้อยละ 0 
 

มีการเพิ่มขึ้นของ
คะแนนผลการทดสอบ
ระดับชาติ O-net  ม.6 
จากปีก่อนหน้า 
รายวิชาภาษาอังกฤษ 
ร้อยละ 0 
 

มีการเพิ่มขึ้นของ
คะแนนผลการ
ทดสอบระดับชาติ 
O-net  ม.6 จากปี
ก่อนหน้า รายวิชา
ภาษาอังกฤษ
ระหว่าง ร้อยละ 
0.01 – 1.00  

มีการเพิ่มขึ้นของ
คะแนนผลการ
ทดสอบระดับชาติ 
O-net  ม.6 จากปี
ก่อนหน้า รายวิชา
ภาษาอังกฤษ
ระหว่าง ร้อยละ 
1.01 – 1.99 

มีการเพิ่มขึ้นของคะแนน
ผลการทดสอบ
ระดับชาติ O-net  ม.6 
จากปีก่อนหน้า รายวิชา
ภาษาอังกฤษมากกว่า
หรือเท่ากับ ร้อยละ 2 
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15. ร้อยละของการเพ่ิมขึ้นของคะแนนผลการทดสอบระดับชาติ O-net  ม.3 จากปีก่อนหน้า รายวิชา

ภาษาไทย   

 
 16. ร้อยละของการเพ่ิมขึ้นของคะแนนผลการทดสอบระดับชาติ O-net  ม.6 จากปีก่อนหน้า รายวิชา
ภาษาไทย   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ 1 ก าลงัพัฒนา ระดับ 2 ปานกลาง ระดับ 3 ด ี ระดับ 4 ดีเลิศ ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 
มีการเพิ่มขึ้นของคะแนน
ผลการทดสอบระดับชาติ 
O-net  ม.3 จากปีก่อน
หน้า รายวิชาภาษาไทย 
น้อยกว่า ร้อยละ 0 
 

มีการเพิ่มขึ้นของ
คะแนนผลการทดสอบ
ระดับชาติ O-net  ม.3 
จากปีก่อนหน้า 
รายวิชาภาษาไทย  
ร้อยละ 0 
 

มีการเพิ่มขึ้นของ
คะแนนผลการ
ทดสอบระดับชาติ 
O-net  ม.3 จากปี
ก่อนหน้า รายวิชา
ภาษาไทย ระหว่าง 
ร้อยละ 0.01 – 1.00 

มีการเพิ่มขึ้นของ
คะแนนผลการ
ทดสอบระดับชาติ 
O-net  ม.3 จากปี
ก่อนหน้า รายวิชา
ภาษาไทย ระหว่าง 
ร้อยละ 1.01 – 1.99 

มีการเพิ่มขึ้นของคะแนน
ผลการทดสอบ
ระดับชาติ O-net  ม.3 
จากปีก่อนหน้า รายวิชา
ภาษาไทย มากกว่าหรือ
เท่ากับ ร้อยละ 2 
 

ระดับ 1 ก าลงัพัฒนา ระดับ 2 ปานกลาง ระดับ 3 ด ี ระดับ 4 ดีเลิศ ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 
มีการเพิ่มขึ้นของคะแนน
ผลการทดสอบระดับชาติ 
O-net  ม.6 จากปีก่อน
หน้า รายวิชาภาษาไทย 
น้อยกว่า ร้อยละ 0 
 

มีการเพิ่มขึ้นของ
คะแนนผลการทดสอบ
ระดับชาติ O-net  ม.6 
จากปีก่อนหน้า 
รายวิชาภาษาไทย  
ร้อยละ 0 
 

มีการเพิ่มขึ้นของ
คะแนนผลการ
ทดสอบระดับชาติ 
O-net  ม.6 จากปี
ก่อนหน้า รายวิชา
ภาษาไทย ระหว่าง 
ร้อยละ 0.01 – 1.00  

มีการเพิ่มขึ้นของ
คะแนนผลการ
ทดสอบระดับชาติ 
O-net  ม.6 จากปี
ก่อนหน้า รายวิชา
ภาษาไทย ระหว่าง 
ร้อยละ 1.01 – 1.99 

มีการเพิ่มขึ้นของคะแนน
ผลการทดสอบ
ระดับชาติ O-net  ม.6 
จากปีก่อนหน้า รายวิชา
ภาษาไทย มากกว่าหรือ
เท่ากับ ร้อยละ 2 
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6.  มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

เกณฑ์การพิจารณา 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้ 

ระดับ 1 ก าลงัพัฒนา ระดับ 2 ปานกลาง ระดับ 3 ด ี ระดับ 4 ดีเลิศ ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 
ผู้เรียนต่ ากว่า 
ร้อยละ 
55 มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์การพิจารณา 

ผู้เรียน  
ร้อยละ 55-64 มี
คุณลักษณะตามเกณฑ์
การพิจารณา 

ผู้เรียน  
ร้อยละ 65-74 มี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การพิจารณา 

ผู้เรียน  
ร้อยละ 75-84 มี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การพิจารณา 

ผู้เรียนร้อยละ 85 ขึ้นไป
มีคุณลักษณะตามเกณฑ์
การพิจารณา 

 
2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความพรอ้มที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

ระดับ 1 ก าลงัพัฒนา ระดับ 2 ปานกลาง ระดับ 3 ด ี ระดับ 4 ดีเลิศ ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 
ผู้เรียนต่ ากว่า 
ร้อยละ 
55 มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์การพิจารณา 

ผู้เรียน  
ร้อยละ 55-64 มี
คุณลักษณะตามเกณฑ์
การพิจารณา 

ผู้เรียน  
ร้อยละ 65-74 มี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การพิจารณา 

ผู้เรียน  
ร้อยละ 75-84 มี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การพิจารณา 

ผู้เรียนร้อยละ 85 ขึ้นไป
มีคุณลักษณะตามเกณฑ์
การพิจารณา 

 
3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีการวางแผนการท างานและผลงานบรรลุเป้าหมาย 

ระดับ 1 ก าลงัพัฒนา ระดับ 2 ปานกลาง ระดับ 3 ด ี ระดับ 4 ดีเลิศ ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 
ผู้เรียนต่ ากว่า 
ร้อยละ 
55 มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์การพิจารณา 

ผู้เรียน  
ร้อยละ 55-64 มี
คุณลักษณะตามเกณฑ์
การพิจารณา 

ผู้เรียน  
ร้อยละ 65-74 มี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การพิจารณา 

ผู้เรียน  
ร้อยละ 75-84 มี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การพิจารณา 

ผู้เรียนร้อยละ 85 ขึ้นไป
มีคุณลักษณะตามเกณฑ์
การพิจารณา 
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1.2 คุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์ของผู้เรียน 

     1.มีคุณลักษณะและค่านยิมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของ
สังคม           
เกณฑ์การพิจารณา 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังน้ี 
1. ร้อยละของผู้เรียนที่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย ์อยู่ในระดับด ี(2) ขึ้นไป 

ระดับ 1 ก าลงัพัฒนา ระดับ 2 ปานกลาง ระดับ 3 ด ี ระดับ 4 ดีเลิศ ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 
ผู้เรียนต่ ากว่า 
ร้อยละ 
64 มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์การ
พิจารณา 

ผู้เรียนระหว่าง 
ร้อยละ 64-73 มี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การพิจารณา 

ผู้เรียนระหว่าง 
ร้อยละ 74-83 มี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การ
พิจารณา 

ผู้เรียนระหว่าง 
ร้อยละ 84-93 มี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การ
พิจารณา 

ผู้เรียนร้อยละ 94 ขึ้น
ไปมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์การพิจารณา 

 
2. ร้อยละของผู้เรียนที่ ซื่อสัตย์สจุริต  อยู่ในระดับดี (2) ขึ้นไป 

ระดับ 1 ก าลงัพัฒนา ระดับ 2 ปานกลาง ระดับ 3 ด ี ระดับ 4 ดีเลิศ ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 
ผู้เรียนต่ ากว่า 
ร้อยละ 
64 มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์การ
พิจารณา 

ผู้เรียนระหว่าง 
ร้อยละ 64-73 มี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การพิจารณา 

ผู้เรียนระหว่าง 
ร้อยละ 74-83 มี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การ
พิจารณา 

ผู้เรียนระหว่าง 
ร้อยละ 84-93 มี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การ
พิจารณา 

ผู้เรียนร้อยละ 94 ขึ้น
ไปมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์การพิจารณา 

 
3. ร้อยละของผู้เรียนที่ มีวินัย อยู่ในระดับด ี(2) ขึ้นไป 

ระดับ 1 ก าลงัพัฒนา ระดับ 2 ปานกลาง ระดับ 3 ด ี ระดับ 4 ดีเลิศ ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 
ผู้เรียนต่ ากว่า 
ร้อยละ 
64 มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์การ
พิจารณา 

ผู้เรียนระหว่าง 
ร้อยละ 64-73 มี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การพิจารณา 

ผู้เรียนระหว่าง 
ร้อยละ 74-83 มี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การ
พิจารณา 

ผู้เรียนระหว่าง 
ร้อยละ 84-93 มี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การ
พิจารณา 

ผู้เรียนร้อยละ 94 ขึ้น
ไปมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์การพิจารณา 
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4. ร้อยละของผู้เรียนที่ ใฝ่เรียนรู ้อยู่ใน ระดับดี (2) ขึ้นไป 

ระดับ 1 ก าลงัพัฒนา ระดับ 2 ปานกลาง ระดับ 3 ด ี ระดับ 4 ดีเลิศ ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 
ผู้เรียนต่ ากว่า 
ร้อยละ 
64 มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์การ
พิจารณา 

ผู้เรียนระหว่าง 
ร้อยละ 64-73 มี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การพิจารณา 

ผู้เรียนระหว่าง 
ร้อยละ 74-83 มี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การ
พิจารณา 

ผู้เรียนระหว่าง 
ร้อยละ 84-93 มี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การ
พิจารณา 

ผู้เรียนร้อยละ 94 ขึ้น
ไปมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์การพิจารณา 

 
5. ร้อยละของผู้เรียนที่ อยู่อย่างพอเพียง  อยู่ใน ระดับด ี(2) ขึ้นไป 

ระดับ 1 ก าลงัพัฒนา ระดับ 2 ปานกลาง ระดับ 3 ด ี ระดับ 4 ดีเลิศ ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 
ผู้เรียนต่ ากว่า 
ร้อยละ 
64 มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์การ
พิจารณา 

ผู้เรียนระหว่าง 
ร้อยละ 64-73 มี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การพิจารณา 

ผู้เรียนระหว่าง 
ร้อยละ 74-83 มี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การ
พิจารณา 

ผู้เรียนระหว่าง 
ร้อยละ 84-93 มี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การ
พิจารณา 

ผู้เรียนร้อยละ 94 ขึ้น
ไปมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์การพิจารณา 

 
6. ร้อยละของผู้เรียนที่ มุ่งมั่นในการท างาน อยู่ใน ระดับด ี(2) ขึ้นไป 

ระดับ 1 ก าลงัพัฒนา ระดับ 2 ปานกลาง ระดับ 3 ด ี ระดับ 4 ดีเลิศ ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 
ผู้เรียนต่ ากว่า 
ร้อยละ 
64 มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์การ
พิจารณา 

ผู้เรียนระหว่าง 
ร้อยละ 64-73 มี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การพิจารณา 

ผู้เรียนระหว่าง 
ร้อยละ 74-83 มี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การ
พิจารณา 

ผู้เรียนระหว่าง 
ร้อยละ 84-93 มี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การ
พิจารณา 

ผู้เรียนร้อยละ 94 ขึ้น
ไปมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์การพิจารณา 

 
7. ร้อยละของผู้เรียนที่ รักความเป็นไทย อยู่ใน ระดับด ี(2) ขึ้นไป 

ระดับ 1 ก าลงัพัฒนา ระดับ 2 ปานกลาง ระดับ 3 ด ี ระดับ 4 ดีเลิศ ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 
ผู้เรียนต่ ากว่า 
ร้อยละ 
64 มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์การ
พิจารณา 

ผู้เรียนระหว่าง 
ร้อยละ 64-73 มี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การพิจารณา 

ผู้เรียนระหว่าง 
ร้อยละ 74-83 มี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การ
พิจารณา 

ผู้เรียนระหว่าง 
ร้อยละ 84-93 มี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การ
พิจารณา 

ผู้เรียนร้อยละ 94 ขึ้น
ไปมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์การพิจารณา 
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  8. ร้อยละของผู้เรียนที่ มีจิตสาธารณะ อยู่ใน ระดับด ี(2) ขึ้นไป 
ระดับ 1 ก าลงัพัฒนา ระดับ 2 ปานกลาง ระดับ 3 ด ี ระดับ 4 ดีเลิศ ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 
ผู้เรียนต่ ากว่า 
ร้อยละ 
64 มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์การ
พิจารณา 

ผู้เรียนระหว่าง 
ร้อยละ 64-73 มี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การพิจารณา 

ผู้เรียนระหว่าง 
ร้อยละ 74-83 มี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การ
พิจารณา 

ผู้เรียนระหว่าง 
ร้อยละ 84-93 มี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การ
พิจารณา 

ผู้เรียนร้อยละ 94 ขึ้น
ไปมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์การพิจารณา 

 
1. ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 

เกณฑ์การพิจารณา 

1.ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในชุมนุมสืบสานภูมปิัญญาท้องถิ่นของตนเอง 

ระดับ 1 ก าลงัพัฒนา ระดับ 2 ปานกลาง ระดับ 3 ด ี ระดับ 4 ดีเลิศ ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 
ผู้เรียนต่ ากว่า 
ร้อยละ 
64 มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์การพิจารณา 

ผู้เรียนระหว่าง 
ร้อยละ 64-73 มี
คุณลักษณะตามเกณฑ์
การพิจารณา 

ผู้เรียนระหว่าง 
ร้อยละ 74-83 มี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การพิจารณา 

ผู้เรียนระหว่าง 
ร้อยละ 84-93 มี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การพิจารณา 

ผู้เรียนร้อยละ 94 ขึ้นไป
มีคุณลักษณะตามเกณฑ์
การพิจารณา 

 

2. ร้อยละของผู้เรียนที่แต่งกายชุดพื้นเมือง 

ระดับ 1 ก าลังพัฒนา ระดับ 2 ปานกลาง ระดับ 3 ด ี ระดับ 4 ดีเลิศ ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 
ผู้เรียนต่ ากว่า 
ร้อยละ 
64 มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์การพิจารณา 

ผู้เรียนระหว่าง 
ร้อยละ 64-73 มี
คุณลักษณะตามเกณฑ์
การพิจารณา 

ผู้เรียนระหว่าง 
ร้อยละ 74-83 มี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การพิจารณา 

ผู้เรียนระหว่าง 
ร้อยละ 84-93 มี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การพิจารณา 

ผู้เรียนร้อยละ 94 ขึ้นไป
มีคุณลักษณะตามเกณฑ์
การพิจารณา 

 

3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤตกิรรมสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของโรงเรียน 

ระดับ 1 ก าลงัพัฒนา ระดับ 2 ปานกลาง ระดับ 3 ดี ระดับ 4 ดีเลิศ ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 
ผู้เรียนต่ ากว่า 
ร้อยละ 
64 มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์การพิจารณา 

ผู้เรียนระหว่าง 
ร้อยละ 64-73 มี
คุณลักษณะตามเกณฑ์
การพิจารณา 

ผู้เรียนระหว่าง 
ร้อยละ 74-83 มี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การพิจารณา 

ผู้เรียนระหว่าง 
ร้อยละ 84-93 มี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การพิจารณา 

ผู้เรียนร้อยละ 94 ขึ้นไป
มีคุณลักษณะตามเกณฑ์
การพิจารณา 
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      3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 

       เกณฑ์การพิจารณา 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรมของผู้อื่น 

ระดับ 1 ก าลงัพัฒนา ระดับ 2 ปานกลาง ระดับ 3 ด ี ระดับ 4 ดีเลิศ ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 
ผู้เรียนต่ ากว่า 
ร้อยละ 
64 มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์การพิจารณา 

ผู้เรียนระหว่าง 
ร้อยละ 64-73 มี
คุณลักษณะตามเกณฑ์
การพิจารณา 

ผู้เรียนระหว่าง 
ร้อยละ 74-83 มี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การพิจารณา 

ผู้เรียนระหว่าง 
ร้อยละ 84-93 มี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การพิจารณา 

ผู้เรียนร้อยละ 94 ขึ้นไป
มีคุณลักษณะตามเกณฑ์
การพิจารณา 

 

2. ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

ระดับ 1 ก าลงัพัฒนา ระดับ 2 ปานกลาง ระดับ 3 ด ี ระดับ 4 ดีเลิศ ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 
ผู้เรียนต่ ากว่า 
ร้อยละ 
64 มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์การพิจารณา 

ผู้เรียนระหว่าง 
ร้อยละ 64-73 มี
คุณลักษณะตามเกณฑ์
การพิจารณา 

ผู้เรียนระหว่าง 
ร้อยละ 74-83 มี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การพิจารณา 

ผู้เรียนระหว่าง 
ร้อยละ 84-93 มี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การพิจารณา 

ผู้เรียนร้อยละ 94 ขึ้นไป
มีคุณลักษณะตามเกณฑ์
การพิจารณา 

 

3. ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ 

ระดับ 1 ก าลงัพัฒนา ระดับ 2 ปานกลาง ระดับ 3 ด ี ระดับ 4 ดีเลิศ ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 
ผู้เรียนต่ ากว่า 
ร้อยละ 
64 มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์การพิจารณา 

ผู้เรียนระหว่าง 
ร้อยละ 64-73 มี
คุณลักษณะตามเกณฑ์
การพิจารณา 

ผู้เรียนระหว่าง 
ร้อยละ 74-83 มี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การพิจารณา 

ผู้เรียนระหว่าง 
ร้อยละ 84-93 มี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การพิจารณา 

ผู้เรียนร้อยละ 94 ขึ้นไป
มีคุณลักษณะตามเกณฑ์
การพิจารณา 

4. ร้อยละของผู้เรียนที่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

ระดับ 1 ก าลงัพัฒนา ระดับ 2 ปานกลาง ระดับ 3 ด ี ระดับ 4 ดีเลิศ ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 
ผู้เรียนต่ ากว่า 
ร้อยละ 
64 มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์การพิจารณา 

ผู้เรียนระหว่าง 
ร้อยละ 64-73 มี
คุณลักษณะตามเกณฑ์
การพิจารณา 

ผู้เรียนระหว่าง 
ร้อยละ 74-83 มี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การพิจารณา 

ผู้เรียนระหว่าง 
ร้อยละ 84-93 มี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การพิจารณา 

ผู้เรียนร้อยละ 94 ขึ้นไป
มีคุณลักษณะตามเกณฑ์
การพิจารณา 
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4. สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
เกณฑ์การพิจารณา 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่รู้จักเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณค่า 

ระดับ 1 ก าลงัพัฒนา ระดับ 2 ปานกลาง ระดับ 3 ด ี ระดับ 4 ดีเลิศ ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 
ผู้เรียนต่ ากว่า 
ร้อยละ 
64 มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์การพิจารณา 

ผู้เรียนระหว่าง 
ร้อยละ 64-73 มี
คุณลักษณะตามเกณฑ์
การพิจารณา 

ผู้เรียนระหว่าง 
ร้อยละ 74-83 มี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การพิจารณา 

ผู้เรียนระหว่าง 
ร้อยละ 84-93 มี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การพิจารณา 

ผู้เรียนร้อยละ 94 ขึ้นไป
มีคุณลักษณะตามเกณฑ์
การพิจารณา 

 

2. ร้อยละของผู้เรียนที่ออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 

ระดับ 1 ก าลังพัฒนา ระดับ 2 ปานกลาง ระดับ 3 ด ี ระดับ 4 ดีเลิศ ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 
ผู้เรียนต่ ากว่า 
ร้อยละ 
64 มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์การพิจารณา 

ผู้เรียนระหว่าง 
ร้อยละ 64-73 มี
คุณลักษณะตามเกณฑ์
การพิจารณา 

ผู้เรียนระหว่าง 
ร้อยละ 74-83 มี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การพิจารณา 

ผู้เรียนระหว่าง 
ร้อยละ 84-93 มี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การพิจารณา 

ผู้เรียนร้อยละ 94 ขึ้นไป
มีคุณลักษณะตามเกณฑ์
การพิจารณา 

 

3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุขนิสัยที่ดีและปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้เองอย่างถูกต้อง เหมาะสมตาม

วัยได้ 

ระดับ 1 ก าลงัพัฒนา ระดับ 2 ปานกลาง ระดับ 3 ด ี ระดับ 4 ดีเลิศ ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 
ผู้เรียนต่ ากว่า 
ร้อยละ 
64 มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์การพิจารณา 

ผู้เรียนระหว่าง 
ร้อยละ 64-73 มี
คุณลักษณะตามเกณฑ์
การพิจารณา 

ผู้เรียนระหว่าง 
ร้อยละ 74-83 มี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การพิจารณา 

ผู้เรียนระหว่าง 
ร้อยละ 84-93 มี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การพิจารณา 

ผู้เรียนร้อยละ 94 ขึ้นไป
มีคุณลักษณะตามเกณฑ์
การพิจารณา 

 

4. ร้อยละของผู้เรียนที่มีน้ าหนักตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข 

ระดับ 1 ก าลงัพัฒนา ระดับ 2 ปานกลาง ระดับ 3 ด ี ระดับ 4 ดีเลิศ ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 
ผู้เรียนต่ ากว่า 
ร้อยละ 
64 มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์การพิจารณา 

ผู้เรียนระหว่าง 
ร้อยละ 64-73 มี
คุณลักษณะตามเกณฑ์
การพิจารณา 

ผู้เรียนระหว่าง 
ร้อยละ 74-83 มี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การพิจารณา 

ผู้เรียนระหว่าง 
ร้อยละ 84-93 มี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การพิจารณา 

ผู้เรียนร้อยละ 94 ขึ้นไป
มีคุณลักษณะตามเกณฑ์
การพิจารณา 
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5. ร้อยละของผู้เรียนที่มีส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข 

ระดับ 1 ก าลงัพัฒนา ระดับ 2 ปานกลาง ระดับ 3 ด ี ระดับ 4 ดีเลิศ ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 
ผู้เรียนต่ ากว่า 
ร้อยละ 
64 มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์การพิจารณา 

ผู้เรียนระหว่าง 
ร้อยละ 64-73 มี
คุณลักษณะตามเกณฑ์
การพิจารณา 

ผู้เรียนระหว่าง 
ร้อยละ 74-83 มี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การพิจารณา 

ผู้เรียนระหว่าง 
ร้อยละ 84-93 มี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การพิจารณา 

ผู้เรียนร้อยละ 94 ขึ้นไป
มีคุณลักษณะตามเกณฑ์
การพิจารณา 

 

6. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการตรวจร่างกาย การทดสอบเกีย่วกับการเห็น และการได้ยินและมี

รายงานผลการตรวจร่างกาย 

ระดับ 1 ก าลงัพัฒนา ระดับ 2 ปานกลาง ระดับ 3 ด ี ระดับ 4 ดีเลิศ ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 
ผู้เรียนต่ ากว่า 
ร้อยละ 
64 มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์การพิจารณา 

ผู้เรียนระหว่าง 
ร้อยละ 64-73 มี
คุณลักษณะตามเกณฑ์
การพิจารณา 

ผู้เรียนระหว่าง 
ร้อยละ 74-83 มี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การพิจารณา 

ผู้เรียนระหว่าง 
ร้อยละ 84-93 มี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การพิจารณา 

ผู้เรียนร้อยละ 94 ขึ้นไป
มีคุณลักษณะตามเกณฑ์
การพิจารณา 

 

                7.ร้อยละของผู้เรียนที่มีสมรรถภาพ/มีร่างกายแข็งแรงตามเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกาย
ของกรมพลศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

ระดับ 1 ก าลงัพัฒนา ระดับ 2 ปานกลาง ระดับ 3 ด ี ระดับ 4 ดีเลิศ ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 
ผู้เรียนต่ ากว่า 
ร้อยละ 
50 มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์การพิจารณา 

ผู้เรียนระหว่าง 
ร้อยละ 50-59 มี
คุณลักษณะตามเกณฑ์
การพิจารณา 

ผู้เรียนระหว่าง 
ร้อยละ 60-69 มี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การพิจารณา 

ผู้เรียนระหว่าง 
ร้อยละ 70-79 มี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การพิจารณา 

ผู้เรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป
มีคุณลักษณะตามเกณฑ์
การพิจารณา 

 

                 8. ร้อยละของผู้เรียนที่มีจิตสาธารณะ 
ระดับ 1 ก าลงัพัฒนา ระดับ 2 ปานกลาง ระดับ 3 ด ี ระดับ 4 ดีเลิศ ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 
ผู้เรียนต่ ากว่า 
ร้อยละ 
64 มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์การพิจารณา 

ผู้เรียนระหว่าง 
ร้อยละ 64-73 มี
คุณลักษณะตามเกณฑ์
การพิจารณา 

ผู้เรียนระหว่าง 
ร้อยละ 74-83 มี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การพิจารณา 

ผู้เรียนระหว่าง 
ร้อยละ 84-93 มี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การพิจารณา 

ผู้เรียนร้อยละ 94 ขึ้นไป
มีคุณลักษณะตามเกณฑ์
การพิจารณา 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
2.1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

เกณฑ์การพิจารณา  

1. มีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 

พันธกิจ และจดุเน้นของสถานศึกษา 

2. กิจกรรมมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดเนน้ของสถานศึกษา 

3. มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดเน้นของสถานศึกษา 

ระดับ 1 ก าลงัพัฒนา ระดับ 2 ปานกลาง ระดับ 3 ด ี ระดับ 4 ดีเลิศ ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 
สถานศึกษาไมม่ี
คุณลักษณะตามเกณฑ์
การพิจารณา 
 

 สถานศึกษามี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การพิจารณา
บางส่วนและบางข้อ
ของเกณฑ์การ
พิจารณา 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การ
พิจารณา 1 ขอ้ 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การ
พิจารณา 2 ขอ้ 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การพิจารณา 3 
ข้อ 

 
2.2 มรีะบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

เกณฑ์การพิจารณา 

1. สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

2. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนภาคเรียนละ 1 

ครั้ง 

3. สถานศึกษามีการจัดท ารายงานประจ าปี เป็นรายงานการประเมินตนเองที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา 

ระดับ 1 ก าลงัพัฒนา ระดับ 2 ปานกลาง ระดับ 3 ด ี ระดับ 4 ดีเลิศ ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 
สถานศึกษาไมม่ี
คุณลักษณะตามเกณฑ์
การพิจารณา 
 

 สถานศึกษามี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การพิจารณา
บางส่วนและบางข้อ
ของเกณฑ์การ
พิจารณา 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การ
พิจารณา 1 ขอ้ 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การ
พิจารณา 2 ขอ้ 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การพิจารณา 3 
ข้อ 
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2.3 ด าเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
เกณฑ์การพิจารณา 

1. สถานศึกษามีการท าสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระ/รายวิชา และกิจกรรมที่หลากหลายสอดคล้อง
กับความถนัด ความสนใจและความสามารถของผู้เรียน 

     2. สถานศกึษามีการจัดกิจกรรมทีใ่ห้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ คิด และสรุปเป็นความรู้และแนวคิดด้วย
ตนเอง 

         3. สถานศึกษามีการสอนซ่อมเสริม และส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถตามธรรมชาติ
และเต็มศักยภาพที่ปรากฏเป็นหลักฐานและตรวจสอบได้ 

               4. สถานศึกษามรีะบบการประเมินตามสภาพจริง 
               5. สถานศึกษามนีโยบาย/แผนการส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัด

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่สอดคล้องกับความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 
      6. สถานศกึษามีระบบการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 7. สถานศึกษามีการสร้างแรงจูงใจ ให้ครูจัดท าแผนจัดการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยครูได้
พัฒนาและน าไปใช้อย่างต่อเนื่อง 

8. สถานศึกษามีสาระการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับท้องถิ่นและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ของ
แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้และครอบคลุมความต้องการของผู้เรียน 

ระดับ 1 ก าลงัพัฒนา ระดับ 2 ปานกลาง ระดับ 3 ด ี ระดับ 4 ดีเลิศ ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 
สถานศึกษามี
คุณลักษณะตามเกณฑ์
การพิจารณาไม่เกิน 2 
ข้อ 
 

 สถานศึกษามี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การพิจารณา  
3 ข้อ 
 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การ
พิจารณา 4-5 ข้อ 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การ
พิจารณา 6-7 ข้อ 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การพิจารณา 8 
ข้อ 

2.4 พัฒนาครแูละบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

 เกณฑ์การพิจารณา 

1. ร้อยละของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา 

ระดับ 1 ก าลงัพัฒนา ระดับ 2 ปานกลาง ระดับ 3 ด ี ระดับ 4 ดีเลิศ ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 
ครู ต่ ากว่า   
ร้อยละ 55 
มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์การ
พิจารณา 

ครู  ร้อยละ 55-64  

มีคุณลักษณะ 

ตามเกณฑ์การ
พิจารณา 

ครู  ร้อยละ 65-

74 มีคุณลักษณะ 

ตามเกณฑ์การ
พิจารณา 

ครู ร้อยละ 75-84  

มีคุณลักษณะ 

ตามเกณฑ์การ
พิจารณา 

ครู ร้อยละ 85 ขึ้นไป  

มีคุณลักษณะ 

ตามเกณฑ์การ
พิจารณา 
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2. ร้อยละของครูมีความรู้ความเข้าใจเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน 

ระดับ 1 ก าลงัพัฒนา ระดับ 2 ปานกลาง ระดับ 3 ด ี ระดับ 4 ดีเลิศ ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 
ครู ต่ ากว่า   
ร้อยละ 55 
มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์การ
พิจารณา 

ครู  ร้อยละ 55-64  

มีคุณลักษณะ 

ตามเกณฑ์การ
พิจารณา 

ครู  ร้อยละ 65-

74 มีคุณลักษณะ 

ตามเกณฑ์การ
พิจารณา 

ครู ร้อยละ 75-84  

มีคุณลักษณะ 

ตามเกณฑ์การ
พิจารณา 

ครู ร้อยละ 85 ขึ้นไป  

มีคุณลักษณะ 

ตามเกณฑ์การ
พิจารณา 

 

3. ร้อยละของครูที่มีความรู้ ความเข้าใจ มีการวิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

ระดับ 1 ก าลงัพัฒนา ระดับ 2 ปานกลาง ระดับ 3 ด ี ระดับ 4 ดีเลิศ ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 
ครู ต่ ากว่า   
ร้อยละ 55 
มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์การ
พิจารณา 

ครู  ร้อยละ 55-64  

มีคุณลักษณะ 

ตามเกณฑ์การ
พิจารณา 

ครู  ร้อยละ 65-

74 มีคุณลักษณะ 

ตามเกณฑ์การ
พิจารณา 

ครู ร้อยละ 75-84  

มีคุณลักษณะ 

ตามเกณฑ์การ
พิจารณา 

ครู ร้อยละ 85 ขึ้นไป  

มีคุณลักษณะ 

ตามเกณฑ์การ
พิจารณา 

 
4. ร้อยละของครูที่มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

ระดับ 1 ก าลงัพัฒนา ระดับ 2 ปานกลาง ระดับ 3 ด ี ระดับ 4 ดีเลิศ ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 
ครู ต่ ากว่า   
ร้อยละ 55 
มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์การ
พิจารณา 

ครู  ร้อยละ 55-64  

มีคุณลักษณะ 

ตามเกณฑ์การ
พิจารณา 

ครู  ร้อยละ 65-

74 มีคุณลักษณะ 

ตามเกณฑ์การ
พิจารณา 

ครู ร้อยละ 75-84  

มีคุณลักษณะ 

ตามเกณฑ์การ
พิจารณา 

ครู ร้อยละ 85 ขึ้นไป  

มีคุณลักษณะ 

ตามเกณฑ์การ
พิจารณา 

 
5. ร้อยละของครูที่ท า PLC 

ระดับ 1 ก าลงัพัฒนา ระดับ 2 ปานกลาง ระดับ 3 ด ี ระดับ 4 ดีเลิศ ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 
ครู ต่ ากว่า   
ร้อยละ 55 
มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์การ
พิจารณา 

ครู  ร้อยละ 55-64  

มีคุณลักษณะ 

ตามเกณฑ์การ
พิจารณา 

ครู  ร้อยละ 65-

74 มีคุณลักษณะ 

ตามเกณฑ์การ
พิจารณา 

ครู ร้อยละ 75-84  

มีคุณลักษณะ 

ตามเกณฑ์การ
พิจารณา 

ครู ร้อยละ 85 ขึ้นไป  

มีคุณลักษณะ 

ตามเกณฑ์การ
พิจารณา 
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2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ               

เกณฑ์การพิจารณา 

                 1. มีแผนการจดัสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ สวยงาม ร่มรื่น เป็นระเบียบ 
                 2. มีการปฏิบัติตามแผนการจดัสภาพแวดล้อม 
                 3. มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ เพียงพอ และใช้การได้ด ี

       4. มีการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมให้ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย และเอื้อต่อการเรียนรู้ 
       5. มีการส่งเสริมให้ผู้เรยีนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองอย่างหลากหลาย 
       6. มีทะเบียนแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 
 

ระดับ 1 ก าลงัพัฒนา ระดับ 2 ปานกลาง ระดับ 3 ด ี ระดับ 4 ดีเลิศ ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 
สถานศึกษามี
คุณลักษณะตามเกณฑ์
การพิจารณา ไม่เกิน 2 
ข้อ 
 

 สถานศึกษามี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การพิจารณา  
3  ข้อ 
 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การ
พิจารณา 4 ขอ้ 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การ
พิจารณา 5 ขอ้ 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การพิจารณา 6 
ข้อ 

 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

            เกณฑ์การพิจารณา 
 1. มีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศในระบบออนไลน์อย่างเป็นระบบ 
 2. มีการน าขอ้มูลสารสนเทศไปใช้ในการจดัท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ 
 3.มีการน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการก าหนดจุดพัฒนางานของสถานศึกษาในภาพรวมร่วมกัน 

เพื่อให้สถานศึกษาได้รับการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน 
 4. มีนวัตกรรม MPWS Model เพื่อการบริหารจัดการโรงเรียนและใช้งานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

ระดับ 1 ก าลงัพัฒนา ระดับ 2 ปานกลาง ระดับ 3 ด ี ระดับ 4 ดีเลิศ ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 
สถานศึกษาไมม่ี
คุณลักษณะตามเกณฑ์
การพิจารณา 
 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การพิจารณา 
1 ข้อ 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การ
พิจารณา 2 ขอ้ 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การ
พิจารณา 3 ขอ้ 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์การพิจารณา 4 
ข้อ 
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มาตรฐานที่ 3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3.1 การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได ้ 

  เกณฑ์การพิจารณา 
1. ร้อยละแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง เป็นแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก

(active learning) และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้       

ระดับ 1 ก าลงัพัฒนา ระดับ 2 ปานกลาง ระดับ 3 ด ี ระดับ 4 ดีเลิศ ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 
แผนการจัดการเรียนรู้ 
ต่ ากว่า   
รอ้ยละ 55 
มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์การ
พิจารณา 

แผนการจัดการ

เรียนรู้ ร้อยละ 55-

64  

มีคุณลักษณะ 

ตามเกณฑ์การ
พิจารณา 

แผนการจัดการ

เรียนรู้ ร้อยละ 

65-74 มี

คุณลักษณะ 

ตามเกณฑ์การ
พิจารณา 

แผนการจัดการ

เรียนรู้ ร้อยละ 

75-84  

มีคุณลักษณะ 

ตามเกณฑ์การ
พิจารณา 

แผนการจัดการ

เรียนรู้ ร้อยละ 85 

ขึ้นไป  

มีคุณลักษณะ 

ตามเกณฑ์การ
พิจารณา 

 
          2. ร้อยละของครูที่ใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง จัดการเรียนรู้เชิงรุก
(active learning) และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้       
ระดับ 1 ก าลงัพัฒนา ระดับ 2 ปานกลาง ระดับ 3 ด ี ระดับ 4 ดีเลิศ ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 
ครู ต่ ากว่า   
ร้อยละ 55 
มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์การ
พิจารณา 

ครู  ร้อยละ 55-64  

มีคุณลักษณะ 

ตามเกณฑ์การ
พิจารณา 

ครู  ร้อยละ 65-

74 มีคุณลักษณะ 

ตามเกณฑ์การ
พิจารณา 

ครู ร้อยละ 75-84  

มีคุณลักษณะ 

ตามเกณฑ์การ
พิจารณา 

ครู ร้อยละ 85 ขึ้นไป  

มีคุณลักษณะ 

ตามเกณฑ์การ
พิจารณา 
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3.2  การใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
   เกณฑ์การพิจารณา 

1. ร้อยละของครูที่ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรยีนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

ระดับ 1 ก าลงัพัฒนา ระดับ 2 ปานกลาง ระดับ 3 ด ี ระดับ 4 ดีเลิศ ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 
ครู ต่ ากว่า   
ร้อยละ 55 
มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์การ
พิจารณา 

ครู  ร้อยละ 55-64  

มีคุณลักษณะ 

ตามเกณฑ์การ
พิจารณา 

ครู  ร้อยละ 65-

74 มีคุณลักษณะ 

ตามเกณฑ์การ
พิจารณา 

ครู ร้อยละ 75-84  

มีคุณลักษณะ 

ตามเกณฑ์การ
พิจารณา 

ครู ร้อยละ 85 ขึ้นไป  

มีคุณลักษณะ 

ตามเกณฑ์การ
พิจารณา 

 
2. ร้อยละของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ

เรียนรู้  

ระดับ 1 ก าลงัพัฒนา ระดับ 2 ปานกลาง ระดับ 3 ด ี ระดับ 4 ดีเลิศ ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 
แผนการจัดการเรียนรู้ 
ต่ ากว่า   
ร้อยละ 55 
มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์การ
พิจารณา 

แผนการจัดการ

เรียนรู้ ร้อยละ 55-

64  

มีคุณลักษณะ 

ตามเกณฑ์การ
พิจารณา 

แผนการจัดการ

เรียนรู้ ร้อยละ 

65-74 มี

คุณลักษณะ 

ตามเกณฑ์การ
พิจารณา 

แผนการจัดการ

เรียนรู้ ร้อยละ 

75-84  

มีคุณลักษณะ 

ตามเกณฑ์การ
พิจารณา 

แผนการจัดการ

เรียนรู้ ร้อยละ 85 

ขึ้นไป  

มีคุณลักษณะ 

ตามเกณฑ์การ
พิจารณา 

 
 3. ร้อยละของการเผยแพร่สือ่ 
ระดับ 1 ก าลงัพัฒนา ระดับ 2 ปานกลาง ระดับ 3 ด ี ระดับ 4 ดีเลิศ ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 
มีการเผยแพรส่ื่อ ต่ า
กว่า   
ร้อยละ 55 
  

มีการเผยแพรส่ื่อ 

ร้อยละ 55-64  

  

มีการเผยแพรส่ื่อ 

ร้อยละ 65-74   

มีการเผยแพรส่ื่อ 

ร้อยละ 75-84  

  

มีการเผยแพรส่ื่อ 

ร้อยละ 85 ขึ้นไป  
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3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 

เกณฑ์การพิจารณา 

1. ร้อยละของครูที่มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

ระดับ 1 ก าลงัพัฒนา ระดับ 2 ปานกลาง ระดับ 3 ด ี ระดับ 4 ดีเลิศ ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 
ครู ต่ ากว่า   
ร้อยละ 55 
มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์การ
พิจารณา 

ครู  ร้อยละ 55-64  

มีคุณลักษณะ 

ตามเกณฑ์การ
พิจารณา 

ครู  ร้อยละ 65-

74 มีคุณลักษณะ 

ตามเกณฑ์การ
พิจารณา 

ครู ร้อยละ 75-84  

มีคุณลักษณะ 

ตามเกณฑ์การ
พิจารณา 

ครู ร้อยละ 85 ขึ้นไป  

มีคุณลักษณะ 

ตามเกณฑ์การ
พิจารณา 

 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

     เกณฑ์การพิจารณา 
1. ร้อยละของครูที่ประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง 

ระดับ 1 ก าลงัพัฒนา ระดับ 2 ปานกลาง ระดับ 3 ด ี ระดับ 4 ดีเลิศ ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 
ครู ต่ ากว่า   
ร้อยละ 55 
มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์การ
พิจารณา 

ครู  ร้อยละ 55-64  

มีคุณลักษณะ 

ตามเกณฑ์การ
พิจารณา 

ครู  ร้อยละ 65-

74 มีคุณลักษณะ 

ตามเกณฑ์การ
พิจารณา 

ครู ร้อยละ 75-84  

มีคุณลักษณะ 

ตามเกณฑ์การ
พิจารณา 

ครู ร้อยละ 85 ขึ้นไป  

มีคุณลักษณะ 

ตามเกณฑ์การ
พิจารณา 

 
2. ร้อยละของครูที่ประเมินผลการเรียนรูอ้ย่างเป็นระบบ 

ระดับ 1 ก าลงัพัฒนา ระดับ 2 ปานกลาง ระดับ 3 ด ี ระดับ 4 ดีเลิศ ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 
ครู ต่ ากว่า   
ร้อยละ 55 
มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์การ
พิจารณา 

ครู  ร้อยละ 55-64  

มีคุณลักษณะ 

ตามเกณฑ์การ
พิจารณา 

ครู  ร้อยละ 65-

74 มีคุณลักษณะ 

ตามเกณฑ์การ
พิจารณา 

ครู ร้อยละ 75-84  

มีคุณลักษณะ 

ตามเกณฑ์การ
พิจารณา 

ครู ร้อยละ 85 ขึ้นไป  

มีคุณลักษณะ 

ตามเกณฑ์การ
พิจารณา 
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3. ร้อยละของครูที่น าผลการประเมินมาพัฒนาผู้เรียน 

ระดับ 1 ก าลงัพัฒนา ระดับ 2 ปานกลาง ระดับ 3 ด ี ระดับ 4 ดีเลิศ ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 
ครู ต่ ากว่า   
ร้อยละ 55 
มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์การ
พิจารณา 

ครู  ร้อยละ 55-64  

มีคุณลักษณะ 

ตามเกณฑ์การ
พิจารณา 

ครู  ร้อยละ 65-

74 มีคุณลักษณะ 

ตามเกณฑ์การ
พิจารณา 

ครู ร้อยละ 75-84  

มีคุณลักษณะ 

ตามเกณฑ์การ
พิจารณา 

ครู ร้อยละ 85 ขึ้นไป  

มีคุณลักษณะ 

ตามเกณฑ์การ
พิจารณา 

 
3.5 มีการแลกเปลีย่นเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณา 

1. ร้อยละของครูที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ  

ระดับ 1 ก าลงัพัฒนา ระดับ 2 ปานกลาง ระดับ 3 ด ี ระดับ 4 ดีเลิศ ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 
ครู ต่ ากว่า   
ร้อยละ 55 
มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์การ
พิจารณา 

ครู  ร้อยละ 55-64  

มีคุณลักษณะ 

ตามเกณฑ์การ
พิจารณา 

ครู  ร้อยละ 65-

74 มีคุณลักษณะ 

ตามเกณฑ์การ
พิจารณา 

ครู ร้อยละ 75-84  

มีคุณลักษณะ 

ตามเกณฑ์การ
พิจารณา 

ครู ร้อยละ 85 ขึ้นไป  

มีคุณลักษณะ 

ตามเกณฑ์การ
พิจารณา 

 
2. ร้อยละของครูที่น าผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และข้อมูลสะทอ้นกลับ ไปปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้

ระดับ 1 ก าลงัพัฒนา ระดับ 2 ปานกลาง ระดับ 3 ด ี ระดับ 4 ดีเลิศ ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 
ครู ต่ ากว่า   
ร้อยละ 55 
มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์การ
พิจารณา 

ครู  ร้อยละ 55-64  

มีคุณลักษณะ 

ตามเกณฑ์การ
พิจารณา 

ครู  ร้อยละ 65-

74 มีคุณลักษณะ 

ตามเกณฑ์การ
พิจารณา 

ครู ร้อยละ 75-84  

มีคุณลักษณะ 

ตามเกณฑ์การ
พิจารณา 

ครู ร้อยละ 85 ขึ้นไป  

มีคุณลักษณะ 

ตามเกณฑ์การ
พิจารณา 
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ค าสั่งโรงเรียนเมืองปานวิทยา 
ที่   ๓๒/ ๒๕๖๔ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

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

  เนื่องด้วยโรงเรียนเมืองปานวิทยา  ได้จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ว่าผู้เรียนทุกคนจะได้รับการศึกษาที่คุณภาพจากสถานศึกษา
เพื่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานที่ก าหนดในหลักสูตร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างเต็มศักยภาพ 

  เพื่อให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาด าเนินไปด้วยความ
ถูกต้องเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่ บริหารการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 

๑.๑    นายวัชรินทร ์  จันทิมา   ประธานกรรมการ 
๑.๒    นายธรณินทร ์  พานธงรักษ์  รองประธานกรรมการ 
๑.๓    นายประพันธ์  แสงบุญเรือง  กรรมการ 
๑.๔    นายคึกฤทธิ ์  นิวันติ   กรรมการ 
๑.๕    นายธีรพงษ์  บุญสมปาน  กรรมการ 
๑.๖    นายสุรตัน ์  ฟูเต็มวงค์  กรรมการและเลขานุการ 
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๒. คณะกรรมการประกันคุณภาพ มีหน้าที่ ก าหนดแนวทาง และวิธีการด าเนินการประกันคุณภาพ  
ก ากับ ติดตามให้ความเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพ 

๒.๑  นายสุรัตน ์   ฟูเต็มวงค์  ประธานกรรมการ 
๒.๒  นายธรณนิทร์  พานธงรักษ์  รองประธานกรรมการ 
๒.๓  นายประพันธ์  แสงบุญเรือง  กรรมการ 
๒.๔  นายอุโฆษ   จันทะมาลา  กรรมการ 
๒.๕  นางสิริภรณ ์  แสงบุญเรือง  กรรมการ 
๒.๖  นางสาวนิภา  ฤทธิไตรภพ  กรรมการ 
๒.๗  นางดวงจันทร ์  จันทะมาลา  กรรมการ 
๒.๘ นายคึกฤทธิ ์  นิวันติ   กรรมการ 
๒.๙ นางสาวนิภา  ประกาย   กรรมการ 
๒.๑๐ นายพรชัย   จินะทา   กรรมการ   
๒.๑๑ นายณฐัพงศ์   สีชะนะ   กรรมการ 
๒.๑๒ นายธีรพงษ์  บุญสมปาน  กรรมการและเลขานุการ 
 

๓. คณะกรรมการตรวจสอบทบทวน มีหน้าที่ ตรวจสอบทบทวน และรายงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ประกอบด้วย 

๓.๑  นายประพันธ์  แสงบุญเรือง  ประธานกรรมการ 
๓.๒  นายธรณนิทร์  พานธงรักษ์  รองประธานกรรมการ 
๓.๓  นายสุรัตน ์   ฟูเต็มวงค์  กรรมการ 
๓.๔  นายอุโฆษ   จันทะมาลา  กรรมการ 
๓.๕  นางสิริภรณ ์  แสงบุญเรือง  กรรมการ 
๓.๖  นางสาวนิภา  ฤทธิไตรภพ  กรรมการ 
๓.๗  นายพรชยั    จินะทา   กรรมการ 
๓.๘  นางดวงจันทร ์  จันทะมาลา  กรรมการ 
๓.๙  นายคึกฤทธิ ์  นิวันติ   กรรมการ 
๓.๑๐ นางสาวนิภา  ประกาย   กรรมการ 
๓.๑๑ นายธีรพงษ์  บุญสมปาน  กรรมการ 
๓.๑๒ นายณฐัพงศ์   สีชะนะ   กรรมการ 
๓.๑๓ นางสาววิชญารัตน์   ทิพย์วังค์กุล  กรรมการและเลขานุการ 
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๔. คณะกรรมการจัดท าระบบสารสนเทศ มีหน้าที่ จัดท ารวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
เพียงพอต่อการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ประกอบด้วย 

๔.๑   นายธีรพงษ์  บุญสมปาน  ประธานกรรมการ 
๔.๒   นางสาวนิภา  ประกาย   รองประธานกรรมการ 
๔.๓   นางสาวนิภา    ฤทธิไตรภพ  กรรมการ 
๔.๔   นางสาวธนวดี     กระจ่างจิต  กรรมการ 
๔.๕   นางสาวรัศมิ์นภัส   กิติวัฒนานุกุล  กรรมการ 
๔.๖   นางสาวกมลทิพย์   ปงลังกา   กรรมการและเลขานุการ 
๔.๗   นางสาววัลภา   ฤทธิไตรภพ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
๕. คณะกรรมการจัดท ามาตรฐานการศึกษา มีหน้าที่ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษาที่

ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับสภาพผู้เรียน สถานศึกษาท้องถิ่น และสอดคล้อง
กับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 

 ๕.๑   นายสุรัตน์   ฟูเต็มวงค ์  ประธานกรรมการ 
๕.๒   นายธรณินทร ์  พานธงรักษ์  กรรมการ 
๕.๓   นายประพันธ์  แสงบุญเรือง  กรรมการ 
๕.๔   นางสาวนิภา    ฤทธิไตรภพ  กรรมการ 
๕.๕   นายคึกฤทธิ ์  นิวันติ   กรรมการ 
๕.๖   นางดวงจันทร ์  จันทะมาลา  กรรมการ 
๕.๗   นายพรชัย   จินะทา   กรรมการ 
๕.๘   นายอุโฆษ   จันทะมาลา  กรรมการ 
๕.๙  นางสิริภรณ ์  แสงบุญเรือง  กรรมการ 
๕.๑๐ คณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน   กรรมการ 
๕.๑๑ นายธีรพงษ์  บุญสมปาน  กรรมการ 
๕.๑๒ นายพงษ์ศิริ   ยอดดี   กรรมการ 
๕.๑๓ นายภูวิศชกรณ์   แหลมกล้า  กรรมการและเลขานุการ 
๕.๑๔ นางสาวพรผกา  ต้อนรับ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๕.๑๕ คณะครทูุกคน       
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๖.  คณะกรรมการจัดท า แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีหน้าที่ วิเคราะห์สภาพปัญหาและความ
จ าเป็น ก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายและความส าเร็จของการพัฒนา จัดท าแผนกลยุทธ์ ๓ ปี จัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปี น าผลการวิจัยและข้อมูลเชิงประจักษ์มาพัฒนาการจัดประสบการณ์เรียนรู้กระบวนการเรียนรู้ 
การวัดผลและประเมินผล การพัฒนาบุคลากรและบริหารจัดการ ก าหนดแหล่งวิทยาการภายนอก ก าหนดการ
ใช้งบประมาณและทรัพยากร ประกอบด้วย 

๖.๑  นายสุรัตน ์   ฟูเต็มวงค์  ประธานกรรมการ 
๖.๒  นายธรณนิทร์  พานธงรักษ์  รองประธานกรรมการ 
๖.๓  นายประพันธ์  แสงบุญเรือง  กรรมการ 
๖.๔  นายอุโฆษ   จันทะมาลา  กรรมการ 
๖.๕  นางสิริภรณ ์  แสงบุญเรือง  กรรมการ 
๖.๖  นางสาวนิภา    ฤทธิไตรภพ  กรรมการ 
๖.๗  นายพรชยั    จินะทา   กรรมการ 
๖.๘  นางดวงจันทร ์  จันทะมาลา  กรรมการ 
๖.๙  นายคึกฤทธิ ์  นิวันติ   กรรมการ 
๖.๑๐ นางสาวธนวดี     กระจ่างจิต  กรรมการ 
๖.๑๑ นางใกล้รุ่ง    ยอดเงิน   กรรมการ 
๖.๑๒ คณะกรรมการสถานศกึษา    กรรมการ 
๖.๑๓ คณะครทูุกคน     กรรมการ 
๖.๑๔ นางสาวรัศมิ์นภัส   กิติวัฒนานุกุล  กรรมการ 
๖.๑๕ นายธีรพงษ์  บุญสมปาน  กรรมการ  
๖.๑๖ นายณฐัพงศ์   สีชะนะ   กรรมการ 
๖.๑๗ นายภูวิศชกรณ์   แหลมกล้า  กรรมการ  
๖.๑๘ นายพงษ์ศิริ   ยอดดี   กรรมการ 
๖.๑๙ นางสาววิชญารัตน์   ทิพย์วังค์กุล  กรรมการและเลขานุการ 
๖.๒๐ นางสาวพรผกา  ต้อนรับ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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๗. คณะกรรมการจัดท ารายงานประจ าปี มีหน้าที่ จัดท ารายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี ระบุ
ความส าเร็จของเป้าหมายในแผนพัฒนาคุณภาพ เก็บรวบรวมหลักฐานข้อมูลในแต่ละตัวบ่งชี้ตามแบบเก็บ
ข้อมูลมาตรฐาน   เสนอหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง และเผยแพร่ต่อสาธารณชนประกอบด้วย 
 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 
นายประพันธ์ แสงบุญเรือง  
นางสิริภรณ ์  แสงบุญเรือง 
นายคึกฤทธ์ิ  นิวันติ 
นางสาวนิภา  ประกาย    
นางสาวนิภา   ฤทธิไตรภพ 
นายธีรพงษ์  บุญสมปาน  
นางสาวธนวดี กระจ่างจิต 
นางสาวรัศมิ์นภัส  กิติวัฒนานุกุล 
นางสาววิชญารัตน์  ทิพย์วังค์กุล 

       นายภูวิศชกรณ์  แหลมกล้า 
       นายพงษ์ศริิ   ยอดดี 
 

     ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
นายประพันธ์ แสงบุญเรือง  
นายอุโฆษ  จันทะมาลา  
นางดวงจันทร ์ จันทะมาลา 
นายธรณินทร์ พานธงรักษ์ 
นายณัฐพงศ์   สีชะนะ   
นางใกล้รุ่ง  ยอดเงิน 

       นายพรชัย   จินะทา 
     นายภูวิศชกรณ์  แหลมกล้า 

       นายจิรโชต ิ  ปวงสายใจ  
     นางสาววัลภา  ฤทธิไตรภพ 

       นางสาวกมลทิพย ์ ปงลังกา 
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มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
     นายสุรัตน์  ฟูเต็มวงค์  
     นายประพันธ ์ แสงบุญเรือง  
     นายคึกฤทธิ ์  นิวันติ 
     นายธีรพงษ์  บุญสมปาน 
     นางเฟื่องฟ้า  กล้าจริง 
     นางสาวพรผกา ต้อนรับ 
 

มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 
    นายประพันธ ์ แสงบุญเรือง 
    นายอุโฆษ  จันทะมาลา 
    นางดวงจันทร์  จันทะมาลา 
    นางสิริภรณ ์  แสงบุญเรือง  
    นายคึกฤทธิ ์  นิวันติ 
    นางสาวนิภา  ประกาย 
    นางสาวนิภา   ฤทธิไตรภพ 
    นายธีรพงษ์  บุญสมปาน 
    นายพรชัย  จินะทา 

     นายณัฐพงศ์   สีชะนะ 
 
ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบตัิหน้าที่ที่ได้รบัมอบหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อใหเ้กิดผลดีต่อทาง

ราชการต่อไป 
 

      สั่ง ณ วันที่   ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 

 

 
 

 
( นายวัชรินทร์  จันทิมา ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองปานวิทยา 
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ค าสั่งโรงเรียนเมืองปานวิทยา 
ที ่๓๓/ ๒๕๖๔ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

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

 
  เนื่องด้วยโรงเรียนเมืองปานวิทยา  ได้จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ว่าผู้เรียนทุกคนจะได้รับการศึกษาที่คุณภาพจากสถานศึกษา
เพื่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานที่ก าหนดในหลักสูตร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างเต็มศักยภาพ 

  เพื่อให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาด าเนินไปด้วยความ
ถูกต้องเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ดังนี้ 

 
๑.   นายวัชรินทร์ จันทิมา   ประธานกรรมการ 
๒.   นายธรณนิทร์ พานธงรักษ์  รองประธานกรรมการ 
๓.   นายประพันธ์ แสงบุญเรือง  กรรมการ 
๔.   นายคึกฤทธิ ์ นิวันติ   กรรมการ 
๕.   นายธีรพงษ์  บุญสมปาน  กรรมการและเลขานุการ 
๖.   นายสรุัตน ์  ฟูเต็มวงค์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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มีหน้าที ่
๑. ด าเนินการให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมนิคุณภาพการศึกษาของ

โรงเรียน 
๒. ให้ความรู้แก่บคุลากรในโรงเรยีนเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษา 
๓. ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
๔. ประเมินคุณภาพการศึกษาตามแบบประเมินประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 7

องค์ประกอบ 
๕. จัดท ารายงานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประจ าปีการศึกษาเสนอต่อโรงเรียนและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   

 
ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบตัิหน้าที่ที่ได้รบัมอบหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อใหเ้กิดผลดีต่อทาง

ราชการต่อไป 
 

      สั่ง ณ วันที่  ๓๑ พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 

 

 

 

( นายวัชรินทร์  จันทิมา ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองปานวิทยา 
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แบบเก็บข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพภายใน 
มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 

1. ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  

 
 
 
 

ตัวบ่งชี ้ หลักฐาน จ านวน(คน)  ร้อยละ แปลผล ผู้รับผิดชอบ 
ร้อยละของผู้เรียน ที่อ่าน
หนังสือนอกหลักสูตร อย่าง
น้อยเดือนละ 1 เรื่อง 

    ครูสิริภรณ ์

ร้อยละของผู้เรียน ที่แสวงหา
ข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
ทั้งภายใน ภายนอกโรงเรียน 

    ครูนิภา     
ฤทธิไตรภพ 

ร้อยละของผู้เรียน ที่สามารถ
ค้นคว้า หาความรู้จาก
อินเตอร์เน็ต หรือสื่อเทคโนโลยี
ต่าง ๆ ได ้

    ครธูีรพงษ์ 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการ
เรียนรายวิชาภาษาไทย ระดับ
ดี ขึ้นไป  
 

    ครูสิริภรณ ์

ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการ
เรียนรายวิชา
ภาษาต่างประเทศ ระดับดี  
ขึ้นไป 
 

    ครูนิภา     
ฤทธิไตรภพ 
 
ครูรัศมิ์นภัส 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการ
เรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ 
ระดับดี  ขึ้นไป 
 

    ครูคึกฤทธิ ์
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2.ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปญัหา 

ตัวบ่งชี ้ หลักฐาน จ านวน(คน)  ร้อยละ แปลผล ผู้รับผิดชอบ 
ร้อยละของผู้เรียนที่มีส่วน
ร่วมในการด าเนิน
โครงงานหรือศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) ได้
ตามความเหมาะสม 

    ครูนิภา 
ประกาย 

และครูธนวดี 

ร้อยละของผู้เรียนที่
สามารถวิพากษ์ โครงงาน
หรือผลงานของผู้อื่นใน 8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้
อย่างเหมาะสม 

    ครูนิภา 
ประกายและ

ครูธนวดี 

ร้อยละของผู้เรียนที่
สามารถแก้ปญัหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ด้วย
ตนเองอย่างเหมาะสม 

    ครูนิภา 
ประกายและ

ครูธนวดี 

 
3. ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

ตัวบ่งชี ้ หลักฐาน จ านวน(คน)  ร้อยละ แปลผล ผู้รับผิดชอบ 
ร้อยละของผู้เรียนที่
จัดท าโครงงานอย่าง
น้อยภาคเรียนละ 1 
โครงงาน 

 

    ครูประพันธ์ 
และหัวหน้า
กลุ่มสาระฯ 

ร้อยละของผู้เรียนที่
ประดิษฐ์ชิ้นงานอย่าง
น้อยภาคเรียนละ 1 
ชิ้น 

    ครูประพันธ์
และหัวหน้า
กลุ่มสาระฯ 
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4. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
ตัวบ่งชี ้ หลักฐาน จ านวน(คน)  ร้อยละ แปลผล ผู้รับผิดชอบ 

ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ความสามารถในการใช้

เทคโนโลยีในการเรียนรู้ใน 
8 กลุม่สาระการเรียนรู้ 

    ครูธีรพงษ ์

ร้อยละของผู้เรียนที่
สามารถใช้เทคโนโลยีใน
การน าเสนอ  ในรายวิชา

เทคโนโลย ี

    ครูธีรพงษ ์

ร้อยละของผู้เรียนที่
สามารถใช้เทคโนโลยีใน

การสื่อสาร 

    ครูธีรพงษ ์

 
5. มีผลสัมฤทธิข์องการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา    

ตัวบ่งชี ้ หลักฐาน ร้อยละ แปลผล ผู้รับผิดชอบ 
1.ร้อยละของผู้เรียนมีผลการเรียนใน
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ระดับดีขึ้นไป 

   ครวูิชญารัตนแ์ละ 
ครูภูวศิชกรณ ์

2.ร้อยละของผู้เรียน มีผลการเรียน
ในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ระดับดีขึ้น
ไป 

   ครวูิชญารัตนแ์ละ 
ครูภูวศิชกรณ ์

3.ร้อยละของผู้เรียนมีผลการเรียนใน
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ระดับดี
ขึ้นไป 

   ครวูิชญารัตนแ์ละ 
ครูภูวศิชกรณ ์

4. ร้อยละของผู้เรียน มีผลการเรียน
ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม ระดับดีขึ้นไป 

   ครวูิชญารัตนแ์ละ 
ครูภูวศิชกรณ ์

5.ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการเรียน
ในกลุ่มสาระภาษาไทย ระดับดีขึ้นไป 

   ครวูิชญารัตนแ์ละ 
ครูภูวศิชกรณ ์

6.ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการเรียน
ในกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
ระดับดีขึ้นไป 

   ครวูิชญารัตนแ์ละ 
ครูภูวศิชกรณ ์
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7.ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการเรียน
ในกลุ่มสาระการงานอาชีพ ระดับดี
ขึ้นไป 

   ครวูิชญารัตนแ์ละ 
ครูภูวศิชกรณ ์

8.ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการเรียน
ในกลุ่มสาระศิลปะ ระดับดีขึ้นไป 

   ครวูิชญารัตนแ์ละ 
ครูภูวศิชกรณ ์

9.  ร้อยละของการเพิ่มขึ้นของ
คะแนนผลการทดสอบระดับชาติ O-
net  ม.3 จากปีก่อนหน้า รายวิชา
วิทยาศาสตร์   

   ครวูิชญารัตนแ์ละ 
ครูภูวศิชกรณ ์

10. ร้อยละของการเพิ่มขึ้นของ
คะแนนผลการทดสอบระดับชาติ O 
net  ม.6 จากปีก่อนหน้า รายวิชา
วิทยาศาสตร์   

   ครวูิชญารัตนแ์ละ 
ครภููวศิชกรณ ์

11. ร้อยละของการเพิ่มขึ้นของ
คะแนนผลการทดสอบระดับชาติ O-
net  ม.3 จากปีก่อนหน้า รายวิชา
คณิตศาสตร์   

   ครวูิชญารัตนแ์ละ 
ครูภูวศิชกรณ ์

12. ร้อยละของการเพิ่มขึ้นของ
คะแนนผลการทดสอบระดับชาติ O-
net  ม.6 จากปีก่อนหน้า รายวิชา
คณิตศาสตร์   

   ครวูิชญารัตนแ์ละ 
ครูภูวศิชกรณ ์

13. ร้อยละของการเพิ่มขึ้นของ
คะแนนผลการทดสอบระดับชาติ O-
net  ม.3 จากปีก่อนหน้า รายวิชา
ภาษาอังกฤษ  

   ครวูิชญารัตนแ์ละ 
ครูภูวศิชกรณ ์

14. ร้อยละของการเพิ่มขึ้นของ
คะแนนผลการทดสอบระดับชาติ O-
net  ม.6 จากปีก่อนหน้า รายวิชา
ภาษาอังกฤษ   

   ครวูิชญารัตนแ์ละ 
ครูภูวศิชกรณ ์

15. ร้อยละของการเพิ่มขึ้นของ
คะแนนผลการทดสอบระดับชาติ O-
net  ม.3 จากปีก่อนหน้า รายวิชา
ภาษาไทย   

   ครวูิชญารัตนแ์ละ 
ครูภูวศิชกรณ ์

16. ร้อยละของการเพิ่มขึ้นของ
คะแนนผลการทดสอบระดับชาติ O-
net  ม.6 จากปีก่อนหน้า รายวิชา
ภาษาไทย   

   ครวูิชญารัตนแ์ละ 
ครูภูวศิชกรณ ์
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6.  มคีวามรู้ ทกัษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

ตัวบ่งชี ้ หลักฐาน จ านวน(คน)  ร้อยละ แปลผล ผู้รับผิดชอบ 
ร้อยละของผู้เรียนที่
สามารถปฏิบัติงานตามที่
ได้รับมอบหมายได้ 

    ครูธนวดี 
ครพูงษ์ศิริ 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีความ
พร้อมที่จะศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้น 

    ครูธนวดี 
ครพูงษ์ศิริ 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีการ
วางแผนการท างานและ
ผลงานบรรลุเป้าหมาย 

    ครูธนวดี 
ครพูงษ์ศิริ 

 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
2. มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดตีามสถานศึกษาก าหนด   

ตัวบ่งชี ้ หลักฐาน จ านวน(คน)  ร้อยละ แปลผล ผู้รับผิดชอบ 
ร้อยละของผู้เรียนที่ รักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ อยู่ในระดับดี (2) ขึ้นไป 

    ครูอุโฆษ ครณูัฐ
พงศ์ 

ร้อยละของผู้เรียนที่ ซื่อสัตย์สุจริต  
อยู่ในระดับดี (2) ขึ้นไป 

    ครูอุโฆษ ครณูัฐ
พงศ์ 

ร้อยละของผู้เรียนที่ มีวินัย อยู่ใน
ระดับดี (2) ขึ้นไป 

    ครูอุโฆษ ครณูัฐ
พงศ์ 

ร้อยละของผู้เรียนที่ ใฝ่เรียนรู้ อยู่ใน 
ระดับดี (2) ขึ้นไป 

    ครูอุโฆษ ครณูัฐ
พงศ์ 

ร้อยละของผู้เรียนที่ อยู่อย่าง
พอเพียง  อยู่ใน ระดับดี (2) ขึ้นไป 

    ครูอุโฆษ ครณูัฐ
พงศ์ 

ร้อยละของผู้เรียนที่ มุ่งมั่นในการ
ท างาน อยู่ใน ระดับดี (2) ขึ้นไป 

    ครูอุโฆษ ครณูัฐ
พงศ์ 

ร้อยละของผู้เรียนที่ รักความเป็น
ไทย อยู่ใน ระดับดี (2) ขึ้นไป 

    ครูอุโฆษ  ครณูัฐ
พงศ์ 
 

ร้อยละของผู้เรียนที่ มีจิตสาธารณะ 
อยู่ใน ระดับดี (2) ขึ้นไป 

    ครูอุโฆษ ครณูัฐ
พงศ์ 
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2.ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
ตัวบ่งชี ้ หลักฐาน จ านวน(คน)  ร้อยละ แปลผล ผู้รับผิดชอบ 

ร้อยละของผู้เรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรมในชุมนุมสืบ
สานภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
ตนเอง 

    ครูประพันธ ์

ร้อยละของผู้เรียนที่แต่ง
กายชุดพื้นเมือง 

    ครูธรณินทร ์
ครูวัลภา 

ร้อยละของผู้เรียนที่มี
พฤติกรรมสอดคล้องกับอัต
ลักษณ์ของโรงเรียน 

    ครูธรณินทร ์
ครูวัลภา 

 
3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 

 ตัวบ่งชี ้ หลักฐาน จ านวน(คน)  ร้อยละ แปลผล ผู้รับผิดชอบ 
ร้อยละของผู้เรียนที่เข้า
ใจความแตกตา่งทาง
วัฒนธรรมของผู้อื่น 

 

    ครูดวงจันทร์ 
ครูอุโฆษ ครู
กมลทิพย์ 

ร้อยละของผู้เรียนที่
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข 

 

    ครูดวงจันทร์ 
ครูอุโฆษ ครู
กมลทิพย์ 

ร้อยละของผู้เรียนที่
สามารถปฏิบัติกิจกรรม
ร่วมกับผู้อื่นได ้

 

    ครูดวงจันทร์ 
ครูอุโฆษ ครู
กมลทิพย์ 

ร้อยละของผู้เรียนที่
ยอมรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน 
 

    ครูดวงจันทร์ 
ครูอุโฆษ ครู
กมลทิพย์ 
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4. สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

ตัวบ่งชี ้ หลักฐาน จ านวน(คน)  ร้อยละ แปลผล ผู้รับผิดชอบ 
ร้อยละของผู้เรียนที่รู้จัก
เลือกรับประทานอาหารที่มี
คุณค่า 

    ครูใกล้รุ่ง 

ร้อยละของผู้เรียนที่ออก
ก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 

    ครูใกล้รุ่ง 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุขนิสัย
ที่ดีและปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวันได้เองอย่างถูกต้อง 
เหมาะสมตามวัยได้ 

    ครูใกล้รุ่ง 

ร้อยละของผู้เรียนที่มี
น้ าหนักตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของกรมอนามัย  กระทรวง
สาธารณสุข 

    ครูใกล้รุ่ง 

ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของกรมอนามัย  กระทรวง
สาธารณสุข 

    ครูใกล้รุ่ง 

ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับ
การตรวจร่างกาย การ
ทดสอบเก่ียวกับการเห็น 
และการได้ยินและมีรายงาน
ผลการตรวจรา่งกาย 

    ครูใกล้รุ่ง 

ร้อยละของผู้เรียนที่มี
สมรรถภาพ/มีร่างกาย
แข็งแรงตามเกณฑ์
มาตรฐานสมรรถภาพทาง
กายของกรมพลศึกษา  
กระทรวงศึกษาธิการ 

    ครูพรชัยและ 
ครูจิรโชติ 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีจิต
สาธารณะ 

    ครูธรณินทร์ 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
2.1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

ตัวบ่งชี ้ หลักฐาน มี/ไม่มี  แปลผล ผู้รับผิดชอบ 
มีการจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และจดุเน้นของ
สถานศึกษา 

   ครูสุรัตน ์
ครพูรผกา 

กิจกรรมมีความสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ พนัธกิจ และ
จุดเน้นของสถานศึกษา 

  ครูสุรัตน ์
ครูพรผกา 

มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
จุดเน้นของสถานศึกษา 

  ครูสุรัตน ์
ครูพรผกา 

 

2.2 มรีะบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
ตัวบ่งชี ้ หลักฐาน มี/ไม่มี  แปลผล ผู้รับผิดชอบ 

1. สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏิบัติงาน 

   ครูสุรัตน ์
ครูพรผกา 

2. สถานศึกษามีการประเมินผลการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียน 

  ครูสุรัตน ์
ครูพรผกา 

3. สถานศึกษามีการจัดท ารายงาน
ประจ าปี เป็นรายงานการประเมิน
ตนเองที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา 

  ครูสุรัตน ์
ครูพรผกา 
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2.3 ด าเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ตัวบ่งชี ้ หลักฐาน มี/ไม่มี  แปลผล ผู้รับผิดชอบ 

1. สถานศึกษามีการท าสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระ/
รายวิชา และกิจกรรมที่หลากหลายสอดคล้องกับ
ความถนัด ความสนใจและความสามารถของผู้เรียน  

  ครูประพนัธ์ 

2. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมที่ใหผู้้เรียนลงมือ
ปฏิบัติ คิด และสรุปเป็นความรู้และแนวคิดด้วย
ตนเอง  

 ครูประพนัธ์ 

3. สถานศึกษามีการสอนซ่อมเสริม และส่งเสริม
ผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถตามธรรมชาติและ
เต็มศักยภาพที่ปรากฏเป็นหลักฐานและตรวจสอบได้  

 ครูประพนัธ์ 

4. สถานศึกษามีระบบการประเมินตามสภาพจริง  
 ครูประพนัธ์ 

5. สถานศึกษามีนโยบาย/แผนการส่งเสริมและ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่สอดคล้องกับความถนัดและ
ความสนใจของผู้เรียน  

 ครูธีรพงษ ์

 

6. สถานศึกษามีระบบการนิเทศ ติดตาม 
ประเมินผลการจัดกิจกรรมพฒันาผู้เรียน 

 

 ครูประพนัธ์ 
และหวัหนา้
กลุ่มสาระฯ 

7. สถานศึกษามีการสร้างแรงจูงใจ ให้ครูจัดท าแผน
จัดการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยครูได้พัฒนา
และน าไปใช้อย่างต่อเนื่อง  

 ครูธีรพงษ ์
ครูอุโฆษ 

8. สถานศกึษามีสาระการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
ท้องถิ่นและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ของ
แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้และครอบคลุมความ
ต้องการของผู้เรียน  

 ครูประพนัธ์ 

 

 

 

 

 

 



56 

 

2.4 พัฒนาครแูละบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 

ตัวบ่งชี ้ หลักฐาน จ านวน(คน)  ร้อยละ แปลผล ผู้รับผิดชอบ 
ร้อยละของคณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่
ได้รับการพัฒนา 

    นางเฟื่องฟ้า 

ร้อยละของครูมีความรู้
ความเข้าใจเป้าหมาย
คุณภาพผู้เรียน 

    ครูประพันธ์ 

ร้อยละของครูที่มีความรู้ 
ความเข้าใจ มีการวิเคราะห์
และพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

    ครูประพันธ์ 

ร้อยละของครูที่มีการ
วิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล 

    ครูประพันธ์ 

ร้อยละของครูที่ท า PLC 
 
 

    ครูธีรพงษ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



57 

 

2.6 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ     

  
ตัวบ่งชี ้ หลักฐาน มี/ไม่มี  แปลผล ผู้รับผิดชอบ 

1. มีแผนการจดัสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ 
สวยงาม ร่มรื่น เป็นระเบียบ 

   ครูคึกฤทธิ ์

2. มีการปฏิบัติตามแผนการจดั
สภาพแวดล้อม 

  ครูคึกฤทธิ ์

3. มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ เพียงพอ และ
ใช้การได้ด ี

  ครูคึกฤทธิ ์

4. มีการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมให้รม่รื่น 
สวยงาม ปลอดภัย และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

  ครูคึกฤทธิ ์

5. มีการส่งเสรมิให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองอย่างหลากหลาย 

  ครูคึกฤทธิ ์

6. มีทะเบียนแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา   ครูคึกฤทธิ ์
 

2.7 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี ้ หลักฐาน มี/ไม่มี แปลผล ผู้รับผิดชอบ 

 1. มีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศในระบบ

ออนไลน์อย่างเป็นระบบ 

   ผู้อ านวยการ

และ 

ครูสุรัตน ์

 2. มีการน าขอ้มูลสารสนเทศไปใช้ในการ

จัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ 

  ครูสุรัตน ์

 3.มีการน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการ

ก าหนดจุดพัฒนางานของสถานศึกษาใน

ภาพรวมร่วมกัน เพื่อให้สถานศึกษาได้รับการ

พัฒนาในทุก ๆ ด้าน 

  นางเฟื่องฟ้า 

 4. มีนวัตกรรม MPWS Model เพื่อการ

บริหารจัดการโรงเรียนและใช้งานอย่างเป็น

ระบบและต่อเนื่อง 

  ผู้อ านวยการ

และ 

ครูสุรัตน ์
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มาตรฐานที่ 3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3.1 การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได ้ 

ตัวบ่งชี ้ หลักฐาน จ านวน ร้อยละ แปลผล ผู้รับผิดชอบ 
ร้อยละแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ใช้กระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง เป็น
แผนการจัดการเรียนรู้เชิง
รุก(active learning) และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้       
 

    ครูประพันธ์
และหัวหน้า
กลุ่มสาระฯ 

ร้อยละของครูที่ใช้แผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ใช้
กระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง จัดการเรียนรู้เชิงรุก
(active learning) และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้       

    ครูประพันธ์
และหัวหน้า
กลุ่มสาระฯ 

  
3.2  การใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี ้ หลักฐาน จ านวน ร้อยละ แปลผล ผู้รับผิดชอบ 
ร้อยละของครูที่ใช้สื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู ้
 

    ครูประพันธ์
และหัวหน้า
กลุ่มสาระฯ 

ร้อยละของแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  
 

    ครูประพันธ์
และหัวหน้า
กลุ่มสาระฯ 

ร้อยละของการเผยแพร่สื่อ     ครูธีรพงษ ์
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3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 

ตัวบ่งชี ้ หลักฐาน จ านวน ร้อยละ แปลผล ผู้รับผิดชอบ 
ร้อยละของครูที่มีการ
บริหารจัดการช้ันเรียนเชิง
บวก 
 

    ครูประพันธ์
และหัวหน้า
กลุ่มสาระฯ 

 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ตัวบ่งชี ้ หลักฐาน จ านวน ร้อยละ แปลผล ผู้รับผิดชอบ 
ร้อยละของครูที่ประเมินผล
การเรียนตามสภาพจริง 
 

    ครูประพันธ์
และหัวหน้า
กลุ่มสาระฯ 

ร้อยละของครูที่ประเมินผล
การเรียนรูอ้ย่างเป็นระบบ 
 

    ครูประพันธ์
และหัวหน้า
กลุ่มสาระฯ 

ร้อยละของครูที่น าผลการ
ประเมินมาพัฒนาผู้เรียน 
 
 

    ครูประพันธ์
และหัวหน้า
กลุ่มสาระฯ 
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3.5 มีการแลกเปลีย่นเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

  

ตัวบ่งชี ้ หลักฐาน จ านวน ร้อยละ แปลผล ผู้รับผิดชอบ 
ร้อยละของครูที่เข้าร่วม
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับ  
 

    ครูธีรพงษ์ 
 

ร้อยละของครูที่น าผลการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้และ
ข้อมูลสะท้อนกลับ ไป
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้
 

    ครูธีรพงษ์ 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 


