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เกณฑโ์รงเรียนอุตรดิตถ์ ตามมาตรฐานการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา 

ปีการศกึษา 2561 

 

การประเมนิมาตรฐานคุณภาพการศกึษา เพื่อพัฒนาสถานศกึษาให้มีคุณภาพตามเป้าหมาย

และมาตรฐานการศกึษา  การจัดท าข้อมูลและวิธีการเก็บข้อมูลมีความส าคัญต่อการการจัดท ารายงาน

ผลการศกึษาของโรงเรียนเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งมีรายละเอียดของเกณฑ์ในระดับโรงเรียน ดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรยีน 

   1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรยีน 

   1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้รียน 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

มาตรฐานที ่1  คุณภาพของผูเ้รียน 

1.1 ผลสัมฤทธิท์างวิชาการของผูเ้รียน 

 1) มีความสามารถในการอา่น การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  

 ค าอธบิาย 

         ผู้เรียนมทัีกษะในการอา่น การเขียน การสื่อสาร และการคดิค านวณตามเกณฑ์ท่ี

สถานศกึษาก าหนดในแต่ละระดบัชัน้   

 ประเด็นการตรวจสอบ 

  1. ความสามารถในการอ่าน การเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษของนักเรียนใน 

   แตล่ะระดับชัน้ 

2. ความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษของนักเรียนในแตล่ะ 

   ระดับช้ัน 

3. ความสามารถในการคิดค านวณของนักเรียนในแตล่ะระดับชั้น 

 

ระดับคุณภาพ 

ระดับ คุณภาพ ค าอธบิายระดับคณุภาพ 

5 ยอดเยี่ยม - นักเรียนร้อยละ 90 ขึน้ไป มคีวามสามารถในการอ่าน และเขียนภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษได้เหมาะสมตามระดับช้ันในระดับดี 

- นักเรียนร้อยละ 90 ขึน้ไป มคีวามสามารถในดา้นการสื่อสารท้ังภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ เหมาะสมตามระดับชัน้ในระดับดี 

- นักเรียนร้อยละ 80 ขึน้ไป มคีวามสามารถในดา้นการคิดค านวณเหมาะสมตาม

ระดับช้ันในระดับดี 
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4 ดีเลิศ - นักเรียนร้อยละ 80-89 มคีวามสามารถในการอ่าน และเขียนภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษได้เหมาะสมตามระดับช้ันในระดับดี 

- นักเรียนร้อยละ 80-89 มคีวามสามารถในด้านการสื่อสารท้ังภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ เหมาะสมตามระดับชัน้ในระดับดี 

- นักเรียนร้อยละ 70-79 มคีวามสามารถในด้านการคิดค านวณเหมาะสมตาม

ระดับช้ันในระดับดี 

3 ด ี - นักเรียนร้อยละ 65 - 79 มคีวามสามารถในการอ่าน และเขียนภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษได้เหมาะสมตามระดับช้ัน ในระดับดี 

- นักเรียนร้อยละ 65 - 79 มคีวามสามารถในดา้นการสื่อสารท้ังภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ เหมาะสมตามระดับชัน้ในระดับดี 

- นักเรียนร้อยละ 55 - 69 มคีวามสามารถในดา้นการคิดค านวณเหมาะสมตาม

ระดับช้ันในระดับดี 

2 ปานกลาง - นักเรียนร้อยละ 50 - 64 มคีวามสามารถในการอ่าน และเขียนภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษได้เหมาะสมตามระดับช้ัน ในระดับด ี

- นักเรียนร้อยละ 50 - 64 มคีวามสามารถในดา้นการสื่อสารท้ังภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ เหมาะสมตามระดับชัน้ในระดับด ี

- นักเรียนร้อยละ 40 - 54 มคีวามสามารถในดา้นการคิดค านวณเหมาะสมตาม

ระดับช้ันในระดับด ี

1 ก าลังพัฒนา - นักเรียนนอ้ยกว่าร้อยละ 50 มคีวามสามารถในการอา่น และเขยีนภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษได้เหมาะสมตามระดับช้ัน ในระดับด ี

- นักเรียนนอ้ยกว่าร้อยละ 50 มคีวามสามารถในดา้นการสื่อสารท้ังภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ ได้เหมาะสมตามระดับช้ัน ในระดับด ี

- นักเรียนนอ้ยกว่าร้อยละ 40 มคีวามสามารถในดา้นการคิดค านวณได้เหมาะสม

ตามระดับช้ัน ในระดับด ี

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและแหลง่ข้อมูล 

วิธีการ 

เก็บรวบรวมข้อมูล 

แหลง่ข้อมูล ผู้รับผิดชอบ/

ผู้เกี่ยวข้อง 

สังเกตพฤติกรรมต่างๆ 

ของนักเรียน 

ความสามารถในการอา่น การเขียน การสื่อสารและการคดิ

ค านวณ  

ครูทุกคน/ 

นักเรียนทุกคน 

ตรวจสอบเอกสาร ท่ี

สะท้อนผลสัมฤทธ์ิของ

นั ก เ รี ย น จ า ก ข้ อ มู ล

หลักฐานเชงิประจักษ์ 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  รายวชิาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

รายวชิาคณิตศาสตร์พืน้ฐานพื้นฐานของทุกระดับชัน้ 

งานวัดผล/วิชาการ 

ผลการประเมินการอา่น  งานวัดผล/วิชาการ 

- ผลงาน  ชิน้งาน  โครงงานของนักเรียน กลุ่มสาระฯ/วชิาการ 

โครงการพัฒนาการสื่อสารภาษาไทย ภาษาไทย/วชิาการ

และหลักสูตร 

โครงการพัฒนาการสื่อสารภาษาต่างประเทศ ภาษาต่างประเทศ/

วชิาการและหลักสูตร 
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มาตรฐานที ่1  คุณภาพของผูเ้รียน 

1.1 ผลสัมฤทธิท์างวิชาการของผูเ้รียน 

 2) มีความสามารถในการคดิวิเคราะห์และคดิอย่างมวีิจารณญาณ อภปิราย แลกเปลี่ยน 

    ความคดิเหน็และแก้ปัญหา 

 ค าอธบิาย 

  นักเรียน มคีวามสามารถในการคิดจ าแนกแยกแยะ ใครค่รวญไตร่ตรอง พจิารณาอย่าง

รอบคอบ โดยใชเ้หตุผลประกอบการตัดสนิใจ มีการอภปิรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปั้ญหา

อย่างมเีหตุผล 

 ประเด็นการตรวจสอบ 

  1. มีการคิดวเิคราะห์และคิดอย่างมีวจิารณญาณ อภปิราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได ้

   อย่างเหมาะสม 

2. มีการแก้ปัญหาและน าไปประยุกตใ์ชใ้นสถานการณต์า่ง ๆ ได้อยา่งเหมาะสม 

 

ระดับคุณภาพ 

ระดับ คุณภาพ ค าอธบิายระดับคณุภาพ 

5 ยอดเยี่ยม - นักเรียนร้อยละ 90 ขึน้ไป สามารถคิดวเิคราะห์และคิดอย่างมวีจิารณญาณ อภปิราย 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น อธิบายความรู้และวิธีการเรียนรู้ได้อยา่งเหมาะสม ในระดับดี 

- นักเรียนร้อยละ 90 สามารถแกปั้ญหาและน าไปประยุกตใ์ชใ้นสถานการณ์  ตา่ง ๆ ได้

อย่างเหมาะสม ในระดับดี 

4 ดีเลิศ - นักเรียนร้อยละ 80 ขึน้ไป สามารถคิดวเิคราะห์และคิดอย่างมวีจิารณญาณ อภปิราย 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น อธิบายความรู้และวิธีการเรียนรู้ได้อยา่งเหมาะสม ในระดับดี 

- นักเรียนร้อยละ 80 สามารถแกปั้ญหาและน าไปประยุกตใ์ชใ้นสถานการณ์  ตา่ง ๆ ได้

อย่างเหมาะสม ในระดับดี 

3 ด ี - นักเรียนร้อยละ 65-79  สามารถคิดวเิคราะห์และคดิอย่างมวีจิารณญาณ อภปิราย 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอธิบายความรู้และวิธีการเรียนรู้ได้อยา่งเหมาะสม ในระดับดี 

- นักเรียนร้อยละ 65-79  สามารถแก้ปัญหาได้อยา่งเหมาะสม ในระดับดี 

2 ปานกลาง - นักเรียนร้อยละ 50-64  สามารถคิดวเิคราะห์และคดิอย่างมวีจิารณญาณ อภปิราย 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น อธิบายความรู้และวิธีการเรียนรู้ได้ ในระดับดี 

- นักเรียนร้อยละ 50-64  สามารถแก้ปัญหาได้ในระดับผา่น ในระดับดี 

1 ก าลังพัฒนา - นักเรียนต่ ากว่าร้อยละ 50 สามารถคิดวิเคราะห์และคดิอย่างมวีจิารณญาณ อภิปราย 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ ในระดับดี 

- นักเรียนต่ ากว่าร้อยละ 50 สามารถแก้ปัญหาได้ ในระดับดี 
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  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล / แหลง่ข้อมูล 

วิธีการ 

เก็บรวบรวมข้อมูล 

แหลง่ข้อมูล ผู้รับผิดชอบ/

ผู้เกี่ยวข้อง 

สังเกตพฤติกรรมต่างๆ 

ของนักเรียน 

พฤตกิรรมการท างานรว่มกัน การอภปิรายแสดง 

ความคิดเห็น การร่วมกันแกไ้ขปัญหา ฯลฯ   

ครูทุกคน/ 

นักเรียนทุกคน 

ตรวจสอบเอกสาร ท่ี

สะท้อนผลสัมฤทธ์ิของ

นั ก เ รี ย น จ า ก ข้ อ มู ล

หลักฐานเชงิประจักษ์ 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์   

-ภาพรวม,จ าแนกวชิา,จ าแนกระดับช้ัน 

งานวัดผล/วิชาการ 

ผลการประเมินการอา่น คิด วิเคราะห ์

 -ภาพรวม,จ าแนกรายข้อ,จ าแนกระดับช้ัน 

งานวัดผล/วิชาการ 

สมุดบันทึกความด ีโล ่เกียรตบัิตร รางวัล ภาพถ่าย ครูทุกคน/นักเรียนทุกคน 

โครงการพัฒนาการเรียนรู้หอ้งเรยีนพเิศษด้านวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ 

วิทย์ คณิต ตปท./วิชาการ
และหลักสตูร 

โครงการพัฒนาความคิดและผลิตงานอย่างสร้างสรรค์สาระ

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์/วิชาการและ
หลักสตูร 

โครงการพัฒนาความคิดและผลิตงานอย่างสร้างสรรค์สาระ

การเรียนรู้คณติศาสตร์ 

คณิตศาสตร์/วิชาการและ
หลักสตูร 

โครงการพัฒนาความคิดและผลิตงานอย่างสร้างสรรค์สาระ

การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

การงานอาชีพฯ/วิชาการ
และหลักสตูร 

โครงการพัฒนาความคิดและผลิตงานอย่างสร้างสรรค์สาระ

การเรียนรู้ศิลปะ 

ศิลปะ/วิชาการและ
หลักสตูร 

                          ฯลฯ  
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มาตรฐานที ่1  คุณภาพของผูเ้รียน 

1.1 ผลสัมฤทธิท์างวิชาการของผูเ้รียน 

 3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

 ค าอธบิาย 

  ผู้เรียน มคีวามสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ท้ังดว้ยตนเองและการท างานเป็นทีม 

เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใชใ้นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ  อาจเป็นแนวความคดิ 

โครงการ โครงงาน ชิน้งาน ผลผลิต 

 ประเด็นการตรวจสอบ 

  1. มีการรวบรวมความรู้ท้ังดว้ยตนเองและการท างานเป็นทีม  

2. มกีารเชื่อมโยงความรู้และประสบการณ์มาใชใ้นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ  อาจเป็นแนวความคดิ 

โครงการ โครงงาน ชิน้งาน ผลผลิต 

 

ระดับคุณภาพ 

ระดับ คุณภาพ ค าอธบิายระดับคณุภาพ 

5 ยอดเยี่ยม - นักเรียนร้อยละ 90 ขึน้ไป มคีวามสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ท้ังดว้ยตนเองและ

การท างานเป็นทีม เช่ือมโยงองคค์วามรู้ และประสบการณ์มาใชใ้นการสร้างสรรค์สิ่ง

ใหม่ๆ  อาจเป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิน้งาน ผลผลติ ในระดับดี 

- โรงเรียนมผีลงานนวัตกรรมท่ีได้รับการยอมรับในระดับชาติ/นานาชาติ 

4 ดีเลิศ - นักเรียนร้อยละ 80-89 มคีวามสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ท้ังดว้ยตนเองและ

การท างานเป็นทีม เช่ือมโยงองคค์วามรู้ และประสบการณ์มาใชใ้นการสร้างสรรค์สิ่ง

ใหม่ๆ  อาจเป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิน้งาน ผลผลติ ในระดับดี 

- โรงเรียนมผีลงานนวัตกรรมท่ีได้รับการยอมรับในระดับภาค 

3 ด ี - นักเรียนร้อยละ 65-79  มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ท้ังดว้ยตนเองและ

การท างานเป็นทีม เช่ือมโยงองคค์วามรู้ และประสบการณ์มาใชใ้นการสร้างสรรค์สิ่ง

ใหม่ๆ  อาจเป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิน้งาน ผลผลติ ในระดับดี 

- โรงเรียนมผีลงานนวัตกรรมท่ีได้รับการยอมรับในระดับเขตพื้นท่ี/จังหวัด 

2 ปานกลาง - นักเรียนร้อยละ 50-64  มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ท้ังดว้ยตนเองและ

การท างานเป็นทีม เช่ือมโยงองคค์วามรู้ และประสบการณ์มาใชใ้นการสร้างสรรค์สิ่ง

ใหม่ๆ  อาจเป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิน้งาน ผลผลติ ในระดับดี 

- โรงเรียนมผีลงานนวัตกรรมท่ีได้รับการยอมรับในระดับโรงเรียน 

1 ก าลังพัฒนา - นักเรียนต่ ากว่าร้อยละ 50  มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ท้ังดว้ยตนเอง

และการท างานเป็นทีม เช่ือมโยงองคค์วามรู้ และประสบการณม์าใชใ้นการสร้างสรรค์

สิ่งใหม่ๆ  อาจเป็นแนวความคดิ โครงการ โครงงาน ชิน้งาน ผลผลิต ในระดับดี 
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  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล / แหลง่ข้อมูล 

วิธีการ 

เก็บรวบรวมข้อมูล 

แหลง่ข้อมูล ผู้รับผิดชอบ/

ผู้เกี่ยวข้อง 

สังเกตพฤติกรรมต่างๆ 

ของนักเรียน 

พฤตกิรรมการท างานรว่มกัน การอภปิรายแสดง 

ความคิดเห็น การร่วมกันแกไ้ขปัญหา ฯลฯ   

ครูทุกคน/ 

นักเรียนทุกคน 

ตรวจสอบเอกสาร ท่ี

สะท้อนผลสัมฤทธ์ิของ

นั ก เ รี ย น จ า ก ข้ อ มู ล

หลักฐานเชงิประจักษ์ 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวชิาโครงงาน, รายวิชา IS1-IS3 

-ภาพรวม, จ าแนกระดับช้ัน 

งานวัดผล/วิชาการ 

สมุดบันทึกความด ีโล ่เกียรตบัิตร รางวัล ภาพถ่าย ครูทุกคน/นักเรียนทุกคน 

โครงการพัฒนาความคิดและผลิตงานอย่างสร้างสรรค์สาระ

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์/วิชาการและ
หลักสตูร 

โครงการพัฒนาความคิดและผลิตงานอย่างสร้างสรรค์สาระ

การเรียนรู้คณติศาสตร์ 

คณิตศาสตร์/วิชาการและ
หลักสตูร 

โครงการพัฒนาความคิดและผลิตงานอย่างสร้างสรรค์สาระ

การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

การงานอาชีพฯ/วิชาการ
และหลักสตูร 

โครงการพัฒนาความคิดและผลิตงานอย่างสร้างสรรค์สาระ

การเรียนรู้ศิลปะ 

ศิลปะ/วิชาการและ
หลักสตูร 

กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมสาธารณะประโยชน ์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
                          ฯลฯ  
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มาตรฐานที ่1  คุณภาพของผูเ้รียน 

1.1 ผลสัมฤทธิท์างวิชาการของผูเ้รียน 

 4) ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

 ค าอธบิาย 

  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อพัฒนาตนเอง

และสังคม ในดา้นการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์และมคีุณธรรม  

 ประเด็นการตรวจสอบ 

  1. มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม ในดา้นการเรียนรู้ การ

สื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์และมคีุณธรรม 

2. มีความสามารถในการสื่อสารโดยใชเ้ทคโนโลยีเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม ในดา้นการเรียนรู้ 

การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์และมคีุณธรรม  

 

ระดับคุณภาพ 

ระดับ คุณภาพ ค าอธบิายระดับคณุภาพ 

5 ยอดเยี่ยม - นักเรียนร้อยละ 90 ขึน้ไป สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม 

ในดา้นการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์และมคีุณธรรม ในระดับดี 

- นักเรียนร้อยละ 90 ขึน้ไป สามารถสื่อสารโดยใชเ้ทคโนโลยีเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม 

ในดา้นการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์และมคีุณธรรม ในระดับดี 

4 ดีเลิศ - นักเรียนร้อยละ 80-89 สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม ใน

ด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์และมคีณุธรรม ในระดับดี 

- นักเรียนร้อยละ 80-89 สามารถสื่อสารโดยใชเ้ทคโนโลยีเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม ใน

ด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์และมคีณุธรรม ในระดับดี 

3 ด ี - นักเรียนร้อยละ 65-79 สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม ใน

ด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์และมคีณุธรรม ในระดับดี 

-  นักเรียนร้อยละ 65-79 สามารถสื่อสารโดยใชเ้ทคโนโลยเีพือ่พัฒนาตนเอง 

    และสังคม ในดา้นการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์และ 

    มคีุณธรรม ในระดับด ี

2 ปานกลาง - นักเรียนร้อยละ 50-64 สามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม ใน

ด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์และมคีณุธรรม ในระดับดี 

-   นักเรียนร้อยละ 50-64 สามารถสื่อสารโดยใชเ้ทคโนโลยเีพื่อพัฒนาตนเอง 

     และสังคม ในดา้นการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน อยา่งสร้างสรรค์และ 

     มคีุณธรรม ในระดับดี 

1 ก าลัง

พัฒนา 

- นักเรียนต่ ากว่าร้อยละ 50 สามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม 

ในดา้นการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์และมคีุณธรรม ในระดับดี 

-   นักเรียนต่ ากว่าร้อยละ 50 สามารถสื่อสารโดยใชเ้ทคโนโลยเีพื่อพัฒนาตนเอง 

     และสังคม ในดา้นการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน อยา่งสร้างสรรค์และ 

     มคีุณธรรม ในระดับดี 
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล / แหล่งข้อมูล 

วิธีการ 

เก็บรวบรวมข้อมูล 

แหลง่ข้อมูล ผู้รับผิดชอบ/

ผู้เกี่ยวข้อง 

สังเกตพฤติกรรมต่างๆ 

ของนักเรียน 

ความสามารถในการใชค้อมพิวเตอร์ การใช้ อนิเตอร์เน็ตและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ  

ครูทุกคน/ 

นักเรียนทุกคน 

ตรวจสอบเอกสาร ท่ี

สะท้อนผลสัมฤทธ์ิของ

นั ก เ รี ย น จ า ก ข้ อ มู ล

หลักฐานเชงิประจักษ์ 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   

-ภาพรวม,จ าแนกวชิา,จ าแนกระดับช้ัน 

งานวัดผล/วิชาการ 

โครงการเพิ่มศักยภาพการสื่อสารภาษาสัญลักษณ์และภาษา

ดิจิทัล(Digital Literacy) 

การงานอาชีพฯ/วิชาการ
และหลักสตูร 

ผลงาน ชิ้นงาน โครงงานของนักเรียน ครูทุกคน/นักเรียน 
สรุปผลการส ารวจการใชส้ื่อเทคโนโลยี งานสื่อฯ 
แผนการจัดการเรียนรู้  กลุ่มสาระฯ การงาน 
รางวัลผลงานดเีด่นด้านการใชเ้ทคโนโลยขีองนักเรียน  เช่น 

วุฒบัิตร , เกยีรตบัิตร, โล่ เป็นต้น 

วิชาการ 

               ฯลฯ  
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มาตรฐานที ่1  คุณภาพของผูเ้รียน 

1.1 ผลสัมฤทธิท์างวิชาการของผูเ้รียน 

 5) มผีลสัมฤทธิท์างการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 ค าอธบิาย 

  ผู้เรียนบรรลุและมคีวามก้าวหนา้ในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศกึษาจากพื้นฐานเดิมใน

ด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการตา่งๆ รวมท้ังมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบ

ระดับชาติ หรือผลการทดสอบอื่นๆ  

 ประเด็นการตรวจสอบ 

  1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระดับโรงเรียนท้ัง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ใน 

   ทุกระดับชัน้ 

2. ผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติขัน้พืน้ฐาน(O-NET) ของนักเรียน 

 

ระดับคุณภาพ  

ระดับ คุณภาพ ค าอธบิายระดับคณุภาพ 

5 ยอดเยี่ยม -ผู้เรียนร้อยละ 90 มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในภาพรวมผ่านเกณฑ์ระดับดีตามท่ีโรงเรียน

ก าหนด 

-ผลสัมฤทธ์ิในภาพรวมของนักเรียนมคีวามก้าวหนา้จากพืน้ฐานเดิมในปีการศึกษาก่อน  

-ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติขัน้พืน้ฐาน(O-NET) มพีัฒนาการสูงขึน้และ

เป็นไปตามเป้าหมายท่ีโรงเรียนก าหนดคอืร้อยละ 3 และสูงกวา่ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 

4 ดีเลิศ -ผู้เรียนร้อยละ 80-89 มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในภาพรวมผ่านเกณฑ์ระดับดีตามท่ี

โรงเรียนก าหนด 

-ผลสัมฤทธ์ิในภาพรวมของนักเรียนมคีวามก้าวหนา้จากพืน้ฐานเดิมในปีการศึกษาก่อน  

-ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติขัน้พืน้ฐาน(O-NET) มพีัฒนาการสูงขึน้แต่ไม่

เป็นไปตามเป้าหมายท่ีโรงเรียนก าหนดคือร้อยละ 3 แตสู่งกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 

3 ด ี -ผู้เรียนร้อยละ 70-79 มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในภาพรวมผ่านเกณฑ์ระดับดีตามท่ี

โรงเรียนก าหนด 

-ผลสัมฤทธ์ิในภาพรวมของนักเรียนมคีวามก้าวหนา้จากพืน้ฐานเดิมในปีการศึกษาก่อน  

-ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติขัน้พืน้ฐาน(O-NET) ไมม่พีัฒนาการ แตสู่ง

กว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 

2 ปานกลาง -ผู้เรียนร้อยละ 60-69 มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในภาพรวมผ่านเกณฑ์ระดับดีตามท่ี

โรงเรียนก าหนด 

-ผลสัมฤทธ์ิในภาพรวมของนักเรียนไม่มคีวามก้าวหนา้จากพื้นฐานเดิมเมื่อเทียบกับปี

การศึกษาก่อน แตม่ร่ีองรอยหลักฐานปรากฏให้เห็นถึงความพยายามในการยกระดับ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้สูงขึน้ 

-ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติขัน้พืน้ฐาน(O-NET) ไมม่พีัฒนาการ แตม่ี

ร่องรอยหลักฐานปรากฏให้เห็นถึงความพยายามในการยกระดบัผลการทดสอบระดับชาติให้

สูงขึน้ 
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ระดับ คุณภาพ ค าอธบิายระดับคณุภาพ 

1 ก าลังพัฒนา -ผู้เรียนต่ ากว่ารอ้ยละ 60 มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในภาพรวมผ่านเกณฑ์ระดับดีตามท่ี

โรงเรียนก าหนด 

-ผลสัมฤทธ์ิในภาพรวมของนักเรียนไม่มคีวามก้าวหนา้จากพื้นฐานเดิมเมื่อเทียบกับปี

การศึกษาก่อน และไมม่ร่ีองรอยหลักฐานปรากฏให้เห็นถึงความพยายามในการยกระดับ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้สูงขึน้ 

-ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติขัน้พืน้ฐาน(O-NET) ไมม่พีัฒนาการ และไม่

มร่ีองรอยหลักฐานปรากฏให้เห็นถึงความพยายามในการยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ

ให้สูงขึน้ 

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและแหลง่ข้อมูล 

วิธีการ 

เก็บรวบรวมข้อมูล 

แหลง่ข้อมูล ผู้รับผิดชอบ/

ผู้เกี่ยวข้อง 

สังเกตพฤติกรรมต่างๆ 

ของนักเรียน 

-พฤตกิรรมท่ีสะท้อนคุณภาพนักเรียนดา้นวชิาการ เชน่ ความ

มุง่มั่น ตัง้ใจใฝ่เรียนรู้ การให้ความร่วมมอื  ฯลฯ 

ครูทุกคน/ 

นักเรียนทุกคน 

สัมภาษณน์ักเรียน -การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูทุกคน/นักเรียนทุกคน 

ตรวจสอบเอกสาร ท่ี

สะท้อนผลสัมฤทธ์ิของ

นั ก เ รี ย น จ า ก ข้ อ มู ล

หลักฐานเชงิประจักษ์ 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในปีปัจจุบัน และปท่ีีผ่านมา งานวัดผล/วิชาการ 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย 

ภาษาไทย/วิชาการและ
หลักสตูร 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์/วิชาการและ
หลักสตูร 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระการเรียนรู้

วทิยาศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์/วิชาการและ
หลักสตูร 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนา ฯ 

สังคมศึกษาฯ/วิชาการและ
หลักสตูร 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระการเรียนรู้สุข

ศกึษาและพลศึกษา 

สุขศึกษาและพลศึกษา/
วิชาการและหลักสตูร 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระการเรียนรู้

ศลิปะ 

ศิลปะ/วิชาการและ
หลักสตูร 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระการเรียนรู้

การงานอาชพี ฯ 

การงานฯ/วิชาการและ
หลักสตูร 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ 

ภาษาต่างประเทศ/วิชาการ
และหลักสตูร 

โครงการส่งเสริมการแขง่ขันทางวชิาการเพื่อพัฒนานักเรียนสู่

ความเป็นเลิศ 

กลุ่มงานวิชาการและ
หลักสตูร 

โครงการพัฒนาการเรียนรู้หอ้งเรยีนพเิศษด้านวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ 

วิทย์ คณิต ตปท./วิชาการ
และหลักสตูร 
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มาตรฐานที ่1  คุณภาพของผูเ้รียน 

1.1 ผลสัมฤทธิท์างวิชาการของผูเ้รียน 

 6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคตทิี่ดีต่องานอาชพี 

 ค าอธบิาย 

  ผู้เรียนมคีวามรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการ  เจตคติท่ีด ีพร้อมท่ีจะ 

ศกึษาตอ่ในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น การท างานหรืองานอาชีพ 

 ประเด็นการตรวจสอบ 

  1. นักเรียนมคีวามรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการ พร้อมท่ีจะศกึษาต่อ ในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น การท างาน

หรืองานอาชีพ 

2. นักเรียนมเีจตคติท่ีด ีพร้อมท่ีจะศกึษาตอ่ในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น การท างานหรืองานอาชีพ 

 

ระดับคุณภาพ  

ระดับ คุณภาพ ค าอธบิายระดับคณุภาพ 

5 ยอดเยี่ยม - นักเรียนร้อยละ 90 ขึน้ไป มคีวามรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการ พร้อมท่ีจะศกึษาตอ่ ใน

ระดับช้ันท่ีสูงขึ้น การท างานหรืองานอาชีพ ในระดับดี 

- นักเรียนร้อยละ 90 ขึน้ไป มีเจตคติท่ีด ีพร้อมท่ีจะศกึษาตอ่ในระดับชัน้ท่ีสูงขึ้น การ

ท างานหรืองานอาชีพ ในระดับดี 

4 ดีเลิศ - นักเรียนร้อยละ 80-89  มคีวามรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการ พร้อมท่ีจะศกึษาตอ่ ใน

ระดับช้ันท่ีสูงขึ้น การท างานหรืองานอาชีพ ในระดับดี 

- นักเรียนร้อยละ 80-89 มีเจตคติท่ีด ีพร้อมท่ีจะศกึษาตอ่ในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น การท างาน

หรืองานอาชีพ ในระดับดี 

3 ด ี - นักเรียนร้อยละ 65-79  มคีวามรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการ พร้อมท่ีจะศกึษาตอ่ ใน

ระดับช้ันท่ีสูงขึ้น การท างานหรืองานอาชีพ ในระดับดี 

- นักเรียนร้อยละ 65-79 มเีจตคตท่ีิดี พร้อมท่ีจะศกึษาตอ่ในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น การท างาน

หรืองานอาชีพ ในระดับดี 

2 ปานกลาง - นักเรียนร้อยละ 50-64  มคีวามรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการ พร้อมท่ีจะศกึษาตอ่ ใน

ระดับช้ันท่ีสูงขึ้น การท างานหรืองานอาชีพ ในระดับดี 

- นักเรียนร้อยละ 50-64 มเีจตคติท่ีด ีพร้อมท่ีจะศกึษาตอ่ในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น การท างาน

หรืองานอาชีพ ในระดับดี 

1 ก าลัง

พัฒนา 

- นักเรียนนอ้ยกว่าร้อยละ 50 มคีวามรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการ พร้อมท่ีจะศกึษาตอ่ 

ในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น การท างานหรืองานอาชีพ ในระดับดี 

- นักเรียนนอ้ยกว่าร้อยละ 50  มีเจตคติท่ีด ีพร้อมท่ีจะศกึษาตอ่ในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น การ

ท างานหรืองานอาชีพ ในระดับดี 
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและแหลง่ข้อมูล 

วิธีการ 

เก็บรวบรวมข้อมูล 

แหลง่ข้อมูล ผู้รับผิดชอบ/

ผู้เกี่ยวข้อง 

สัมภาษณน์ักเรียน ความพร้อมในการศกึษาตอ่ท้ังสายสามัญและสายอาชพี ฯลฯ ครูทุกคน/ 

นักเรียนทุกคน 

ตรวจสอบเอกสาร ท่ี

สะท้อนผลสัมฤทธ์ิของ

นั ก เ รี ย น จ า ก ข้ อ มู ล

หลักฐานเชงิประจักษ์ 

 

ผลการศึกษาต่อ (ม.3 และ ม.6) งานแนะแนว/วชิาการ 

แฟม้สะสมผลงานของนักเรียน ครูทุกคน/นักเรียนทุกคน 

สรุปผลการประเมินกิจกรรมพัฒนานักเรียน กิจกรรมพัฒนานักเรียน/

วชิาการ 

โครงการพัฒนาการแนะแนวการศกึษาและอาชีพในสังคมยุค

ใหม ่

งานแนะแนว/กลุ่มงาน
วิชาการและหลักสตูร 

                          ฯลฯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปกีารศึกษา 2561 โรงเรียนอุตรดติถ ์                                                    13 

 

มาตรฐานที ่1  คุณภาพของผูเ้รียน 

1.2 คุณลักษณะทีพ่ึงประสงคข์องผูเ้รียน 

 1) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามทีส่ถานศึกษาก าหนด  

 ค าอธบิาย 

            ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยม และจิตส านึก 

ตามท่ีสถานศกึษาก าหนดโดยไมข่ัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม  

 ประเด็นการตรวจสอบ 

  1. มีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยม และจิตส านึก ตามท่ี

สถานศกึษาก าหนดโดยไมข่ัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

 ระดบัคุณภาพ  

ระดับ คุณภาพ ค าอธบิายระดับคณุภาพ 

5 ยอดเยี่ยม - นักเรียน ร้อยละ 90 ขึน้ไป มคีวามประพฤตดิ้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และจิตส านึก ตามท่ี

สถานศกึษาก าหนด โดยไมข่ัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม ในระดับดี 

4 ดีเลิศ - นักเรียน ร้อยละ 80-89 มีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และจิตส านึก ตามท่ี

สถานศกึษาก าหนด โดยไมข่ัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม ในระดับดี 

3 ด ี - นักเรียนร้อยละ 65 - 79 มีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และจิตส านึก ตามท่ี

สถานศกึษาก าหนด โดยไมข่ัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม ในระดับดี 

2 ปานกลาง - นักเรียนร้อยละ 50 - 65  มคีวามประพฤตดิ้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และจิตส านึก ตามท่ี

สถานศกึษาก าหนดโดยไมข่ัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม ในระดับดี 

1 ก าลัง

พัฒนา 

- นักเรียนน้อยกว่าร้อยละ 50 มีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และจิตส านึก 

ตามท่ีสถานศกึษาก าหนดโดยไมข่ัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม ในระดับดี 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล / แหล่งข้อมูล 

วิธีการ 

เก็บรวบรวมข้อมูล 

แหลง่ข้อมูล ผู้รับผิดชอบ/

ผู้เกี่ยวข้อง 

สังเกตพฤติกรรมต่างๆ 

ของนักเรียน 

พฤตกิรรมท่ีสะท้อนคุณลักษณะและค่านิยมของนักเรียน

ตามท่ี โรงเรียน เชน่ การแสดงความเคารพ  กิริยามารยาท 

การไหว้ การอนุรักษแ์ละรักษาสิ่งแวดลอ้ม ฯลฯ 

ครูทุกคน/ 

นักเรียนทุกคน 

ตรวจสอบเอกสาร ท่ี

สะท้อนผลสัมฤทธ์ิของ

นั ก เ รี ย น จ า ก ข้ อ มู ล

หลักฐานเชงิประจักษ์ 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพงึประสงค์ 

-ภาพรวม,จ าแนกรายข้อ,จ าแนกระดับชัน้ 

งานวัดผล/วิชาการ 

สรุปผลการประเมินกิจกรรมพัฒนานักเรียน กิจกรรมพัฒนานักเรียน/

วชิาการ 

สมุดบันทึกความด ีโล ่เกียรตบัิตร รางวัล ภาพถ่าย  

โครงการส่งเสริมการพัฒนาวนิยัและความประพฤตินักเรียน งานส่งเสรมิวินัยและความ
ประพฤติ/กลุ่มงานกิจการ
นักเรียน 

โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมและจรยิธรรมของ

นักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

งานส่งเสรมิคุณธรรมและ
จริยธรรม/กจิการนักเรียน 
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มาตรฐานที ่1  คุณภาพของผูเ้รียน 

1.2 คุณลักษณะทีพ่ึงประสงคข์องผูเ้รียน 

 2) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเปน็ไทย 

 ค าอธบิาย 

       ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม

และประเพณีไทย รวมท้ังภูมิปัญญาไทย 

 ประเด็นการตรวจสอบ 

  1. มคีวามภาคภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าความเป็นไทย แสดงออกถึงความภาคภูมิใจในท้องถิ่นใน

ความเป็นไทยได้อย่างเหมาะสม 

2. มสี่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมท้ังภูมปัิญญาไทย 

   

ระดับคุณภาพ  

ระดับ คุณภาพ ค าอธบิายระดับคณุภาพ 

5 ยอดเยี่ยม - นักเรียนร้อยละ 90  ขึน้ไป  มคีวามภาคภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าความเป็นไทย 

แสดงออกถึงความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทยได้อยา่งเหมาะสมในระดับดี 

- นักเรียนร้อยละ 90  ขึน้ไป  มสี่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมท้ัง

ภูมิปัญญาไทย ในระดับดี 

4 ดีเลิศ - นักเรียนร้อยละ 80 – 89  ความภาคภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าความเป็นไทย แสดงออก

ถึงความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทยได้อยา่งเหมาะสมในระดับดี 

- นักเรียนร้อยละ 80 - 89  มสี่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมท้ัง

ภูมิปัญญาไทย ในระดับดี 

3 ด ี - นักเรียนร้อยละ 65 - 79  ความภาคภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าความเป็นไทย แสดงออก

ถึงความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทยได้อยา่งเหมาะสมในระดับดี 

- นักเรียนร้อยละ 65 - 79  มสี่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมท้ัง

ภูมิปัญญาไทย ในระดับดี 

2 ปานกลาง - นักเรียนร้อยละ 50 - 64  ความภาคภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าความเป็นไทย แสดงออก

ถึงความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทยได้อยา่งเหมาะสมในระดับดี 

- นักเรียนร้อยละ 50 - 64  มสี่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมท้ัง

ภูมิปัญญาไทย ในระดับดี 

1 ก าลัง

พัฒนา 

- นักเรียนนอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ความภาคภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าความเป็นไทย 

แสดงออกถึงความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทยได้อยา่งเหมาะสมในระดับดี 

- นักเรียนนอ้ยกวา่ร้อยละ 50 มสี่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมท้ัง

ภูมิปัญญาไทย ในระดับดี 
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล / แหล่งข้อมูล 

วิธีการ 

เก็บรวบรวมข้อมูล 

แหลง่ข้อมูล ผู้รับผิดชอบ/

ผู้เกี่ยวข้อง 

สังเกตพฤติกรรมต่างๆ 

ของนักเรียน 

ความสามารถในการใชค้อมพิวเตอร์ การใช้ อนิเตอร์เน็ตและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ  

ครูทุกคน/ 

นักเรียนทุกคน 

พฤตกิรรมท่ีสะท้อนคุณลักษณะและค่านิยมของนักเรียนตามท่ี 

โรงเรียน เชน่ การเข้าแถว การแสดงความเคารพ  การพูดจา 

กิริยามารยาท การไหว ้ฯลฯ 

พฤตกิรรมการท างานรว่มกัน การอภปิรายแสดง 

ความคิดเห็น การร่วมกันแกไ้ขปัญหา ฯลฯ   

สัมภาษณน์ักเรียน ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย เช่น นักเรียนรู้สกึ 

อย่างไรท่ีเกิดเป็นคนในท้องถิ่นน้ี นักเรียนภูมใิจสิ่งใดบา้งใน

ท้องถิ่น นักเรียนชอบหรือไมช่อบกับ การเข้าร่วมกิจกรรมวัน

ส าคัญ ถา้ชอบ/ไมช่อบเพราะอะไร ฯลฯ 

ครูทุกคน/ 

นักเรียนทุกคน 

ตร ว จส อบ เ อ กส า ร ท่ี

สะท้อนผลสัมฤทธ์ิของ

นั ก เ รี ย น จ า ก ข้ อ มู ล

หลักฐานเชงิประจักษ์ 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพงึประสงค์ 

-ภาพรวม,จ าแนกรายข้อ,จ าแนกระดับชัน้ 

งานวัดผล/วิชาการ 

สมุดบันทึกความด ี โล่ เกียรตบัิตร  รางวัล ภาพถา่ย นักเรียน 

สรุปผลการประเมินกิจกรรมพัฒนานักเรียน กิจกรรมพัฒนา

นักเรียน/วชิาการ 

โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

กลุ่มงานวิชาการและ
หลักสตูร 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาวินัยและความประพฤตินักเรียน งานส่งเสรมิวินัยและ
ความประพฤต/ิกลุ่มงาน
กิจการนักเรยีน 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคณุธรรมจรยิธรรมของนักเรียน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

งานส่งเสรมิคุณธรรม
และจริยธรรม/กลุ่มงาน
กิจการนักเรยีน 

                      ฯลฯ  
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มาตรฐานที ่1  คุณภาพของผูเ้รียน 

1.2 คุณลักษณะทีพ่ึงประสงคข์องผูเ้รียน 

 3) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

 ค าอธบิาย 

  ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติศาสนา ภาษา 

วัฒนธรรม ประเพณี 

 ประเด็นการตรวจสอบ 

  1. ยอมรับความแตกตา่งระหวา่งบุคคลในดา้น เพศ วัย เช้ือชาตศิาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี 

ด้วยความเข้าใจ 

2. อยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุขบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในดา้น เพศ วัย เช้ือชาติศาสนา ภาษา 

วัฒนธรรม ประเพณี  

 

ระดับคุณภาพ  

ระดับ คุณภาพ ค าอธบิายระดับคณุภาพ 

5 ยอดเยี่ยม - นักเรียนร้อยละ 90 ขึน้ไป ยอมรับความแตกตา่งระหวา่งบุคคลในดา้น เพศ วัย เช้ือชาติ

ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี ด้วยความเข้าใจ ในระดับดี 

- นักเรียนร้อยละ 90 ขึน้ไป อยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุขบนความแตกตา่งระหวา่งบุคคลใน

ด้าน เพศ วัย เช้ือชาติศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี ในระดับดี 

4 ดีเลิศ - นักเรียนร้อยละ 80-89 ยอมรับความแตกตา่งระหวา่งบุคคลในด้าน เพศ วัย เช้ือชาติ

ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี ด้วยความเข้าใจ ในระดับดี 

- นักเรียนร้อยละ 80-89  อยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุขบนความแตกตา่งระหวา่งบุคคลใน

ด้าน เพศ วัย เช้ือชาติศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี ในระดับดี 

3 ด ี - นักเรียนร้อยละ 65 - 79 ยอมรับความแตกตา่งระหวา่งบุคคลในดา้น เพศ วัย เช้ือชาติ

ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี ด้วยความเข้าใจ ในระดับดี 

- นักเรียนร้อยละ 65 - 79 อยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุขบนความแตกตา่งระหวา่งบุคคลใน

ด้าน เพศ วัย เช้ือชาติศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี ในระดับดี 

2 ปานกลาง - นักเรียนร้อยละ 50 - 64 ยอมรับความแตกตา่งระหวา่งบุคคลในดา้น เพศ วัย เช้ือชาติ

ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี ด้วยความเข้าใจ ในระดับดี 

- นักเรียนร้อยละ 50 - 64 อยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุขบนความแตกตา่งระหวา่งบุคคลใน

ด้าน เพศ วัย เช้ือชาติศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี ในระดับดี 

1 ก าลัง

พัฒนา 

- นักเรียนนอ้ยกว่าร้อยละ 50 ยอมรับความแตกตา่งระหวา่งบุคคลในด้าน เพศ วัย เช้ือ

ชาติศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี ด้วยความเข้าใจ ในระดับดี 

- นักเรียนนอ้ยกว่าร้อยละ 50 อยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุขบนความแตกตา่งระหวา่งบุคคล

ในดา้น เพศ วัย เช้ือชาติศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณ ีในระดับดี 
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล / แหล่งข้อมูล 

วิธีการ 

เก็บรวบรวมข้อมูล 

แหลง่ข้อมูล ผู้รับผิดชอบ/

ผู้เกี่ยวข้อง 

สังเกตพฤติกรรมต่างๆ 

ของนักเรียน 

พฤตกิรรมการท างานรว่มกัน การอภปิรายแสดง 

ความคิดเห็น การร่วมกันแกไ้ขปัญหา การมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี

กับผู้อื่น ๆ ฯลฯ   

ครูทุกคน/ 

นักเรียนทุกคน 

สัมภาษณน์ักเรียน ทัศนคติท่ีดใีนการท างานรว่มกบัผู้อ่ืน การยอมรับฟังความ

คิดเห็นของผู้อ่ืนด้วยความเข้าใจ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี ฯลฯ 

ครูทุกคน/ 

นักเรียนทุกคน 

ตรวจสอบเอกสาร ท่ี

สะท้อนผลสัมฤทธ์ิของ

นั ก เ รี ย น จ า ก ข้ อ มู ล

หลักฐานเชงิประจักษ์ 

สมุดบันทึกความด ีโล ่เกียรตบัิตร  รางวัล ภาพถา่ย  นักเรียน 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพงึประสงค์ 

-ภาพรวม,จ าแนกรายข้อ,จ าแนกระดับชัน้ 

งานวัดผล/วิชาการ 

สรุปผลการประเมินกิจกรรมพัฒนานักเรียน กิจกรรมพัฒนานักเรียน/

วชิาการ 

โครงการปลูกฝังความคิดร่วมกนัรับผิดชอบตอ่สังคมโลก การเรียนรู้สังคมศกึษา ฯ/

วชิาการ 

โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

กลุ่มงานวิชาการและ

หลักสูตร 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคณุธรรมจรยิธรรมของนักเรียน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

งานสง่เสริมคุณธรรม

และจรยิธรรม/กลุ่มงาน

กิจการนักเรียน 

โครงการส่งเสริมกิจการนักเรียนและชมรม To Be Number 

One 

งานสง่เสริมกิจการ

นักเรียน/กลุ่มงานกจิการ

นักเรียน 

                                ฯลฯ  
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มาตรฐานที ่1  คุณภาพของผูเ้รียน 

1.2 คุณลักษณะทีพ่ึงประสงคข์องผูเ้รียน 

 4) มีสุขภาวะทางรา่งกายและจิตสังคม 

 ค าอธบิาย 

          ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์และสังคม และแสดงออกอย่าง

เหมาะสมในแต่ละชว่งวัย สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้ง

กับผู้อื่น 

 ประเด็นการตรวจสอบ 

  1. การมีพัฒนาการทางรา่งกาย และการเจรญิเตบิโตตามเกณฑ์มาตรฐาน  

2. การมสีมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน  

3. รูจ้ักและเขา้ใจตนเองและผู้อ่ืน ภูมิใจในตนเอง กล้าแสดงออก 

4. มีความม่ันคงทางอารมณ ์

 

ระดับคุณภาพ  

ระดับ คุณภาพ ค าอธบิายระดับคณุภาพ 

5 ยอดเยี่ยม - นักเรียนร้อยละ 90 ขึน้ไป มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์สมรรถภาพทุกข้อ 

- นักเรียนร้อยละ 90 ขึน้ไป รู้จักและเข้าใจตนเองและผู้อื่น ภูมิใจในตนเอง มีความมั่นคงทาง

อารมณ์ กล้าแสดงออกอยา่งถูกตอ้งเหมาะสมกับวัย ในระดับดี 

4 ดีเลิศ - นักเรียนร้อยละ 80-89 มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์สมรรถภาพทุกข้อ 

- นักเรียนร้อยละ 80-89 รู้จักและเข้าใจตนเองและผู้อื่น ภูมิใจในตนเอง มีความมั่นคงทาง

อารมณ์ กล้าแสดงออกอยา่งถูกตอ้งเหมาะสมกับวัย ในระดับดี 

3 ด ี - นักเรียนร้อยละ 65-79  มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์สมรรถภาพ (3- 4 ข้อ ส าหรับนักเรียน

ชัน้ ม.ต้น และ 6-7 ข้อ ส าหรับนักเรียนช้ัน ม.ปลาย) 

- นักเรียนร้อยละ 65 – 79  รู้จักและเข้าใจตนเองและผู้อื่น ภูมิใจในตนเอง มีความมั่นคงทาง

อารมณ์ กล้าแสดงออกอยา่งถูกตอ้งเหมาะสมกับวัย ในระดับดี 

2 ปานกลาง - นักเรียนร้อยละ 50-59  มนี้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์สมรรถภาพ (2 ข้อ ส าหรับนักเรียนชั้น

ม.ต้น และ 4-5 ข้อ ส าหรับนักเรียนช้ัน ม.ปลาย) 

- นักเรียนร้อยละ 50 – 59  รู้จักและเข้าใจตนเองและผู้อื่น ภูมิใจในตนเอง มีความมั่นคงทาง

อารมณ์ กล้าแสดงออกอยา่งถูกตอ้งเหมาะสมกับวัย ในระดับดี 

1 ก าลัง

พัฒนา 

- นักเรียน ต่ ากว่าร้อยละ 50 มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์สมรรถภาพ  ( 1 ข้อ ส าหรับชั้น ม.

ต้น และ 3-4 ข้อ ส าหรับชัน้ ม.ปลาย) 

- นักเรียนน้อยกว่าร้อยละ 50  รู้จักและเข้าใจตนเองและผู้อื่น ภูมิใจในตนเอง มีความมั่นคง

ทางอารมณ์ กล้าแสดงออกอยา่งถูกตอ้งเหมาะสมกับวัย ในระดับดี 
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล / แหล่งข้อมูล 

วิธีการ 

เก็บรวบรวมข้อมูล 

แหลง่ข้อมูล ผู้รับผิดชอบ/

ผู้เกี่ยวข้อง 

สังเกตพฤติกรรมต่างๆ 

ของนักเรียน 

พฤตกิรรมท่ีสะท้อนการดูแลรักษาสุขภาพตนเอง เชน่ การ

รับประทานอาหาร การดื่มน้ า การออกก าลังกาย ฯลฯ 

ครูทุกคน/ 

นักเรียนทุกคน 

สัมภาษณน์ักเรียน พฤตกิรรมการดูแลสุขภาพตนเอง เชน่ เล่นกีฬาหรืออกก าลัง

กายหรือไม ่บอ่ยครัง้แค่ไหน ชอบอาหารประเภทใด ชอบดื่ม

เครื่องดื่มชนิดใด  ฯลฯ 

ครูทุกคน/ 

นักเรียนทุกคน 

ตรวจสอบเอกสาร ท่ี

สะท้อนผลสัมฤทธ์ิของ

นั ก เ รี ย น จ า ก ข้ อ มู ล

หลักฐานเชงิประจักษ์ 

ข้อมูลนักเรียนดา้นสุขภาพ  

(น้ าหนัก ส่วนสูง โรคติดตอ่ สายตา ฯลฯ) 

งานพยาบาล/บริหาร

ท่ัวไป 

โครงการส่งเสริมการพัฒนาสมรรถภาพทางกายและสุขนิสัย

การดูแลสุขภาพ 

งานพยาบาล/กลุ่มงาน
อาคารสถานท่ี 

โครงการกีฬาและกรฑีาคณะสีโรงเรียนอุตรดิตถ์ สุขศึกษาฯ/วิชาการและ
หลักสตูร 

โครงการส่งเสริมพัฒนาการด าเนนิงานระบบดูแลช่วยเหลอื

นักเรียน 

งานระบบดูแลฯ/กลุ่มงาน
กิจการนักเรยีน 

                 ฯลฯ  
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การให้ระดับคุณภาพ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรยีน 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 

ยอดเยี่ยม 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

-ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ สูงกว่าเป้าหมายท่ี

สถานศกึษาก าหนด 

-ผู้เรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศกึษาสูงกวา่เป้าหมายท่ีสถานศกึษาก าหนด 

-ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น โดยใชเ้หตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้ 

-ผู้เรียนมคีวามสามารถในการสร้างนวัตกรรม มกีารน าไปใชแ้ละเผยแพร่ 

-ผู้เรียนมคีวามสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม

ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน อยา่งสร้างสรรค์ และมคีุณธรรม 

-ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับชั้นท่ีสูงขึ้นและการ

ท างานหรืองานอาชพี 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

-ผู้เรียนมคีุณลักษณะและค่านยิมท่ีดสีูงกวา่เป้าหมายท่ีสถานศกึษาก าหนด เป็นแบบอยา่งได้ 

-ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม 

ประเพณีและภูมิปัญญาไทย 

-ผู้เรียนสามารถอยูร่่วมกันบนความแตกตา่งและหลากหลาย 

-ผู้เรียนมสีุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมสูงกวา่เป้าหมายท่ีสถานศกึษาก าหนด 

ดีเลิศ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

-ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ สูงกว่าเป้าหมายท่ี

สถานศกึษาก าหนด 

-ผู้เรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศกึษาสูงกวา่เป้าหมายท่ีสถานศกึษาก าหนด 

-ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น โดยใชเ้หตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้ 

-ผู้เรียนมคีวามสามารถในการสร้างนวัตกรรม  

-ผู้เรียนมคีวามสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม

ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน  

-ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับชั้นท่ีสูงขึ้นและการ

ท างานหรืองานอาชพี 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

-ผู้เรียนมคีุณลักษณะและค่านยิมท่ีดสีูงกวา่เป้าหมายท่ีสถานศกึษาก าหนด  

ด ี 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

-ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ เป็นไปตาม

เป้าหมายท่ีสถานศกึษาก าหนด 

-ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษา

ก าหนด 
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ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 

-ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น โดยใชเ้หตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้ 

-ผู้เรียนมคีวามรู้และทักษะพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรม  

-ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองได้อย่าง

เหมาะสม ปลอดภัย  

-ผู้เรียนมคีวามรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคตท่ีิดตีอ่งานอาชพี 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

-ผู้เรียนมคีุณลักษณะและค่านยิมท่ีดเีป็นไปตามเป้าหมายท่ีสถานศกึษาก าหนด 

ปานกลาง 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

-ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ เป็นไปตาม

เป้าหมายท่ีสถานศกึษาก าหนด 

-ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษา

ก าหนด 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

-ผู้เรียนมคีุณลักษณะและค่านยิมท่ีดีเป็นไปตามเป้าหมายท่ีสถานศกึษาก าหนด 

-ผู้เรียนมสีุขภาวะทางรา่งกาย และจิตสังคมเป็นไปตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด 

ก าลังพัฒนา 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

-ผู้เรียนมคีวามสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ต่ ากว่าเป้าหมายท่ี

สถานศกึษาก าหนด 

-ผู้เรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศกึษาต่ ากวา่เป้าหมายท่ีสถานศกึษาก าหนด 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

-ผู้เรียนมคีุณลักษณะและค่านยิมท่ีดตี่ ากวา่เป้าหมายท่ีสถานศกึษาก าหนด 

-ผู้เรียนมสีุขภาวะทางรา่งกาย และจิตสังคมต่ ากวา่เป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บรหิารสถานศึกษา 

      เป็นการจัดระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศกึษา มกีารก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจอยา่ง

ชัดเจน สามารถด าเนินงานพัฒนาวชิาการท่ีเนน้คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศกึษาในทุก

กลุ่มเป้าหมาย จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษา ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง

วชิาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ รวมท้ังการจัด

สภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอ่การเรียนรู้  

 

 2.1  มเีป้าหมาย วสิัยทศัน์ และพันธกจิทีส่ถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

 ค าอธบิาย 

  สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับ

บริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาต ิ

นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัดรวมท้ังทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม   

 ประเด็นการตรวจสอบ 

  1. สถานศกึษามเีป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก าหนดไวต้รงกับวัตถุประสงค์ของ 

แผนการศกึษาชาต ินโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัดรวมท้ังทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

  

2. สถานศกึษามเีป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก าหนดไวส้อดคลอ้งกับความตอ้งการของ

ชุมชน ท้องถิ่น 

 

ระดับคุณภาพ 

ระดับ คุณภาพ ค าอธบิายระดับคณุภาพ 

5 ยอดเยี่ยม - สถานศกึษามเีป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก าหนดไวต้รงกบัวัตถุประสงค์

ของแผนการศกึษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัดรวมท้ังทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงของสังคม อย่างชัดเจน และเป็นไปได้ในทางปฏบัิติ 

- สถานศกึษามเีป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก าหนดไวส้อดคล้องกับความ

ตอ้งการของชุมชน ทอ้งถิ่นอยา่งชัดเจน 

4 ดีเลิศ - สถานศกึษามเีป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก าหนดไวต้รงกบัวัตถุประสงค์

ของแผนการศกึษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัดรวมท้ังทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงของสังคม อย่างชัดเจน 

- สถานศกึษามเีป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก าหนดไวส้อดคล้องกับความ

ตอ้งการของชุมชน ทอ้งถิ่นอยา่งชัดเจน 

3 ด ี - สถานศกึษามเีป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก าหนดไวต้รงกบัวัตถุประสงค์

ของแผนการศกึษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัดรวมท้ังทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างชัดเจน 

- สถานศกึษามเีป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก าหนดไวส้อดคล้องกับความ

ตอ้งการของชุมชน ทอ้งถิ่น 
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ระดับ คุณภาพ ค าอธบิายระดับคณุภาพ 

2 ปานกลาง - สถานศกึษามเีป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก าหนดไวต้รงกบัวัตถุประสงค์

ของแผนการศกึษาชาตินโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัดรวมท้ังทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงของสังคม แตย่ังขาดความชัดเจน 

- สถานศกึษามเีป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก าหนดไวส้อดคล้องกับความ

ตอ้งการของชุมชน ทอ้งถิ่น แตย่ังขาดความชัดเจน 

1 ก าลังพัฒนา - สถานศกึษามเีป้าหมาย วสิัยทัศน์ และพันธกิจที่ก าหนดไวต้รงกบัวัตถุประสงค์

ของแผนการศกึษาชาตินโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัดรวมท้ังทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงของสังคม  แตย่ังขาดความชัดเจน 

- สถานศกึษามเีป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก าหนดไวไ้มส่อดคล้องกับ

ความตอ้งการของชุมชน ทอ้งถิน่  

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล 

วิธีการ 

เก็บรวบรวมข้อมูล 

แหลง่ข้อมูล ผู้รับผิดชอบ/

ผู้เกี่ยวข้อง 

สัมภาษณ ์ -การก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน ์และพันธกิจของโรงเรียน 

ท าอย่างไรบ้าง มีขัน้ตอนอย่างไร การก าหนดเป้าหมาย 

วสิัยทัศน์ พันธกิจ ด าเนนิการอยา่งไร ใครมีสว่นเกี่ยวข้อง 

-โรงเรียนมกีารด าเนนิการสร้างความเข้าใจตรงกัน ระหวา่ง

ผู้บริหาร ครู และผู้เกี่ยวข้องอย่างไร  

-โรงเรียนน าแผนไปสูก่ารปฏบัิต ิอยา่งไร  ฯลฯ 

-คณะกรรมการ

สถานศกึษา  

-ผู้บริหาร  

-ครแูละบุคลากร  

-นักเรียน  

-ผู้ปกครอง  

ตรวจสอบเอกสารจาก

ข้ อ มู ล หลั ก ฐ า น เ ชิ ง

ประจักษ ์

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา งานแผนงาน/กลุม่บริหาร

งบประมาณ แผนปฏิบัตกิารประจ าปกีารศึกษา 2561 

แผนการก ากับ ตดิตาม ประเมินผลของสถานศกึษา 

งานวจิัยองคก์ร งานวจิัยเพื่อพัฒนา

นโยบาย/บริหารท่ัวไป 

รายงานการประชุมปีการศึกษา 2561 

-ประชุมครู   -กลุ่มบริหาร  -ผู้ปกครอง 

-ผู้ปกครองเครอืขา่ย  -กรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

 

-กลุ่มบริหารท่ัวไป 

-กลุ่มบริหารงานบุคคล 

สมุดนิเทศ  สมุดเยี่ยมของโรงเรียน  กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 

รายงานการประเมินภายนอกของ สมศ.  งานประกันคุณภาพฯ 

รายงานประจ าปขีองโรงเรียน  งานประกันคุณภาพฯ 

โครงการส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ระบบคุณภาพ 

งานพัฒนาการบริหารกลุ่ม
งานอ านวยการ 

โครงการพัฒนาการจัดท าแผนปฏบัิตกิารและโครงการ

บริหารจัดการระบบคุณภาพ 

งานแผนงบประมาณ/กลุ่ม
งานแผนงานและ
สารสนเทศ 

แฟม้สะสมงาน รางวัลของครู/ ผู้บริหารสถานศกึษา   ครู/ผู้บริหาร 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บรหิารสถานศึกษา 

 2.2 มรีะบบบรหิารจัดการคณุภาพของสถานศึกษา  

 ค าอธบิาย 

  สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบท้ัง

ในส่วนการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การน าแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนา

คุณภาพการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่าง

ต่อเนื่อง มีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา บุคลากรและผู้ ท่ี

เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมสี่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุงและพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการ

จัดการศกึษา 

 ประเด็นการตรวจสอบ 

  1. การบริหารจัดการเชงิระบบของสถานศกึษา 

2. การมสี่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบตอ่ผลการจัดการศกึษา

ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน    

3. การก ากับ ตดิตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศกึษา 

ระดับคุณภาพ  

ระดับ คุณภาพ ค าอธบิายระดับคณุภาพ 

5 ยอดเยี่ยม -สถานศกึษามรีะบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศกึษาท่ีชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผล

ตอ่คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมอืของทุกฝ่าย มกีารน า

ข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่างตอ่เนื่อง และเป็นแบบอย่างได้  

4 ดีเลิศ -สถานศกึษามรีะบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศกึษาท่ีชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผล

ตอ่คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมอืของทุกฝ่าย   

3 ด ี -สถานศกึษามรีะบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศกึษาท่ีชัดเจน ส่งผลต่อคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา   

2 ปานกลาง -สถานศกึษามรีะบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศกึษาท่ีสง่ผลตอ่คุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา   

1 ก าลังพัฒนา -สถานศกึษามรีะบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศกึษาแตไ่มส่่งผลตอ่คณุภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา   

วิธีการเก็บข้อมลูและแหล่งขอ้มูล 

วิธีการ 

เก็บรวบรวมข้อมูล 

แหลง่ข้อมูล ผู้รับผิดชอบ/

ผู้เกี่ยวข้อง 

สัมภาษณ ์ -โรงเรียนมกีารด าเนนิการสร้างความเข้าใจตรงกัน ระหวา่ง

ผู้บริหาร ครู และผู้เกี่ยวข้องอย่างไร  

-โรงเรียนน าแผนไปสูก่ารปฏบัิต ิอยา่งไร  

-โรงเรียนแบ่งบทบาทหน้าท่ีผู้รับผิดชอบในการปฏบัิตติาม

แผนอย่างไร  

-ผู้มีสว่นเกี่ยวข้องเข้ามามสี่วนร่วมตอ่ผลการด าเนนิการ

-คณะกรรมการ

สถานศกึษา  

-ผู้บริหาร  

-ครแูละบุคลากร  

-นักเรียน  

-ผู้ปกครอง  
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โรงเรียนหรือไม ่อยา่งไร  

-โรงเรียนมเีครอืขา่ย ในการท างานกับใคร/หนว่ยงานใดบา้ง

และมีส่วนร่วมอยา่งไร  

-โรงเรียนมกีารก ากับตดิตามและมี วธีิการประเมินผลการ

ด าเนนิงานอยา่งไร ฯลฯ 

 

ตรวจสอบเอกสารจาก

ข้ อ มู ล ห ลั ก ฐ า น เ ชิ ง

ประจักษ ์

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา งานแผนงาน/กลุ่มบริหาร

งบประมาณ แผนปฏิบัตกิารประจ าปกีารศึกษา 2561 

แผนการก ากับ ตดิตาม ประเมินผลของสถานศกึษา 

งานวจิัยองคก์ร งานวจิัยเพื่อพัฒนา

นโยบาย/กลุ่มบริหาร

ท่ัวไป 

รายงานการประชุมและค าสั่งตา่งๆ ที่เกี่ยวข้อง 

-ผู้ปกครอง 

-ผู้ปกครองเครอืขา่ย 

-กรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

 

-กลุ่มบริหารงานบุคคล 

-กลุ่มบริหารงานบุคคล 

-กลุ่มบริหารท่ัวไป 

ผลการรายงานประจ าปขีองโรงเรียน  งานประกันคุณภาพฯ 

แผนการจัดการเรียนรู้  งานนเิทศการสอน 

เอกสารรายงานการพัฒนาคุณภาพนักเรียน งานวัดผล 

รายงานสรุปผลการส ารวจความพึงพอใจ  กลุ่มบริหารท่ัวไป 

ฐานขอ้มูลแหลง่เรียนรู้ และทะเบียนการใชแ้หลง่เรียนรู้  งานแหลง่เรียนรู้/วชิาการ 

เอกสารหลักฐานท่ีแสดงถึงระบบเครอืขา่ยผู้ปกครอง  กลุ่มบริหารงานบุคคล 

ภาพถ่าย แผ่นพับ แถบวดิีทัศน์ ป้ายกจิกรรมตา่งๆ ที่เกี่ยวข้อง 

เช่น ป้าย/บอร์ดการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 

ชุมชน 

กลุ่มบริหารงาน 

โครงการส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ระบบคุณภาพ 

งานพัฒนาการบริหาร/กลุ่ม
งานอ านวยการ 

โครงการพัฒนาการจัดท าแผนปฏบัิตกิารและโครงการบริหาร

จัดการระบบคุณภาพ 

งานแผนงบประมาณ/กลุ่ม
งานแผนงานและ
สารสนเทศ 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการประกันคุณภาพของ

สถานศกึษา 

งานประกันคุณภาพ
การศึกษา/กลุ่มงาน
แผนงาน 

ปฏทิินการนเิทศ งานนเิทศการสอน 

บันทึกการประชุม  วชิาการ 

เครื่องมือส าหรับการนเิทศภายใน งานนเิทศการสอน 

บันทึกผลการนิเทศและการน าผลไปปรับปรุง พัฒนาการ

จัดการเรียนการสอน  

งานนิเทศการสอน 

                    ฯลฯ  
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บรหิารสถานศึกษา 

 2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนน้คณุภาพของนักเรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศกึษาและ

ทุกกลุ่มเป้าหมาย  

 ค าอธบิาย 

  สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ท้ังด้านการพัฒนาหลักสูตร 

กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุม

ทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการจัดการเรียนการสอนของกลุม่ท่ีเรียนแบบควบรวมหรือกลุ่มท่ี

เรียนร่วมดว้ย 

 ประเด็นการตรวจสอบ 

  1.ด าเนนิงานพัฒนาวิชาการท่ีเนน้นักเรียนเป็นส าคัญและด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม   

 

ระดับคุณภาพ  

ระดับ คุณภาพ ค าอธบิายระดับคณุภาพ 

5 ยอดเยี่ยม สถานศกึษามแีผนและด าเนินงานพัฒนาวชิาการท่ีเนน้นักเรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย  

ทุกคน ด าเนนิการอยา่งเป็นรูปธรรม ตอ่เนื่องและมปีระมปีระสิทธิภาพ 

4 ดีเลิศ สถานศกึษามแีผนและด าเนินงานพัฒนาวชิาการท่ีเนน้นักเรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย  

ทุกคน ด าเนนิการอยา่งเป็นรูปธรรม และตอ่เนื่อง 

3 ด ี สถานศึกษามีแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นนักเรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย และ

ด าเนนิการอยา่งเป็นรูปธรรม  

2 ปานกลาง สถานศกึษามแีผนและด าเนินงานพัฒนาวชิาการท่ีเนน้นักเรียน และมีการด าเนินการ  

1 ก าลังพัฒนา สถานศกึษาด าเนนิงานพัฒนาวิชาการท่ีไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย หรือไม่ครบทุกคน หรือ

ด าเนนิการอยา่งไมเ่ป็นรูปธรรม 

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล 

วิธีการ 

เก็บรวบรวมข้อมูล 

แหลง่ข้อมูล ผู้รับผิดชอบ/

ผู้เกี่ยวข้อง 

สัมภาษณ ์ -การก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน ์และพันธกิจของโรงเรียน 

เชน่ กระบวนการได้มาของเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ท า

อย่างไรบ้าง มีขัน้ตอนอย่างไร การก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ ด าเนนิการอยา่งไร ใครมีส่วนเกี่ยวข้องบ้าง  

                                ฯลฯ 

-คณะกรรมการ

สถานศกึษา  

-ผู้บริหาร  

-ครแูละบุคลากร  

-นักเรียน  

-ผู้ปกครอง  

ตรวจสอบเอกสารจาก

ข้ อ มู ล ห ลั ก ฐ า น เ ชิ ง

ประจักษ ์

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา งานแผนงาน/กลุ่มบริหาร

งบประมาณ แผนปฏิบัตกิารประจ าปกีารศึกษา 2561 

แผนการก ากับ ตดิตาม ประเมินผลของสถานศกึษา 

รายงานโครงการฯ  
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รายงานประจ าปขีองโรงเรียน  งานประกันคุณภาพฯ 

รายงานการนเิทศ ตดิตามต่างๆ จากตน้สังกัด 

รายงานการประเมินคุณภาพโดยหน่วยงานภายนอก 

ค าสั่งของโรงเรียน บันทึกการประชุมของโรงเรียน  กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 

หนังสือตดิตอ่ประสานงาน สถิติการใช้หอ้งสมุด สถิตกิารยืม

หนังสือ วารสาร รายงานการวจิัย  

กลุ่มบริหารวชิาการ 

หลักสูตรสถานศกึษา แผนการจัดการเรียนรู้  หลักฐานการ

เรียนรู้ของนักเรียน  

สมุดเยี่ยม สมุดนเิทศ กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 

โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตามหลักสูตรมาตรฐานสากล งานวชิาการและหลกัสูตร 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพการจัดการศึกษารว่มกับ

สถาบันทางการศกึษาและองคก์รตา่งๆ   

งานพัฒนาการบริหาร/

กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 

โครงการพัฒนาด้านปัจจัยพื้นฐานเทียบเคียงมาตรฐานสากล งานอาคารสถานที่/กลุ่ม

งานอาคารสถานที ่

โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการเรียนการสอน

คอมพิวเตอร์ อนิเทอร์เน็ต และสื่อเทคโนโลยี   

งานเทคโนโลยี/กลุ่มงาน

อ านวยการ บริหารท่ัวไป 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บรหิารสถานศึกษา 

 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มคีวามเชี่ยวชาญทางวิชาชพี  

 ค าอธบิาย 

  สถานศกึษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญ 

ทางวิชาชพี และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชพี มาใชใ้นการพัฒนางานและ 

การเรียนรู้ของผู้เรียน  

 ประเด็นการตรวจสอบ 

  1. แผนงาน โครงงาน หรอืกจิกรรม ที่ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 

2. การน าผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงงาน          

 

ระดับคุณภาพ 

ระดับ คุณภาพ ค าอธบิายระดับคณุภาพ 

5 ยอดเยี่ยม - มกีารพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 

ให้มีความเชี่ยวชาญ ทางวชิาชพี มคีวามรู้ความสามารถและทักษะ 

ตามมาตรฐานต าแหนง่ครบทุกคน   

- มกีารน าผลการประเมนิไปพัฒนาและปรับปรุงการพัฒนาศักยภาพครู 

และบุคลากรอยา่งตอ่เนื่องตดิต่อกันมากกวา่ 3 ปี 

4 ดีเลิศ - มกีารพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 

ให้มีความเชี่ยวชาญ ทางวชิาชพี มคีวามรู้ความสามารถและทักษะ 

ตามมาตรฐานต าแหนง่ครบทุกคน  

- มกีารน าผลการประเมนิไปพัฒนาและปรับปรุงการพัฒนาศักยภาพครู 

และบุคลากรอยา่งตอ่เนื่องตดิต่อกัน 2-3 ปี 

3 ด ี - มกีารพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 

ให้มีความเชี่ยวชาญ ทางวชิาชพีครบทุกคน   

- มกีารน าผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงการพัฒนาศักยภาพครู 

และบุคลากรอย่างตอ่เนื่องติดต่อกัน 2  ปี 

2 ปานกลาง - มกีารพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานต าแหน่ง

ครบทุกคน 

- มกีารน าผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงการพัฒนาศักยภาพครูและ 

บุคลากรแตไ่มต่อ่เนื่อง 

1 ก าลังพัฒนา - มกีารพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรให้ความรู้ความสามารถตามหนา้ที่ 

แตไ่มค่รบทุกคน 

- ไมม่กีารน าผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงการพัฒนาศักยภาพครู 

และบุคลากร 
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล 

วิธีการ 

เก็บรวบรวมข้อมูล 

แหลง่ข้อมูล ผู้รับผิดชอบ/

ผู้เกี่ยวข้อง 

สัมภาษณ ์ -โรงเรียนมกีารด าเนนิการสร้างความเข้าใจตรงกัน ระหวา่ง

ผู้บริหาร ครู และผู้เกี่ยวข้องอย่างไร  

-โรงเรียนน าแผนไปสูก่ารปฏบัิต ิอยา่งไร  

-โรงเรียนแบ่งบทบาทหน้าท่ีผู้รับผิดชอบในการปฏบัิตติาม

แผนอย่างไร   

-โรงเรียนมกีารก ากับตดิตามและมี วธีิการประเมินผลการ

ด าเนนิงานอยา่งไร ฯลฯ 

-คณะกรรมการ

สถานศกึษา  

-ผู้บริหาร  

-ครแูละบุคลากร  

-นักเรียน  

-ผู้ปกครอง  

 

ตรวจสอบเอกสารจาก

ข้ อ มู ล ห ลั ก ฐ า น เ ชิ ง

ประจักษ ์

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา งานแผนงาน/กลุ่มบริหาร

งบประมาณ แผนปฏิบัตกิารประจ าปกีารศึกษา 2561 

แผนการก ากับ ตดิตาม ประเมินผลของสถานศกึษา 

บันทึกการประชุม ค าสั่งการปฏิบัตงิานของโรงเรียน  

บันทึกการนเิทศ 

กลุ่มบริหารฯ 

แฟม้สะสมงานของครู  

แผนการสอน 

ครูทุกคน 

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษา งานสง่เสริม

ประสิทธิภาพ/กลุ่มงานครู

และบุคลากร 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนรู้อยา่ง

มคีุณภาพ  

งานวชิาการและหลกัสูตร 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปกีารศึกษา 2561 โรงเรียนอุตรดติถ ์                                                    30 

 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บรหิารสถานศึกษา 

 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมคีณุภาพ    

 ค าอธบิาย 

  สถานศกึษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพท้ังภายในและภายนอกหอ้งเรียน และ

สภาพแวดลอ้มทางสังคมท่ีเอื้อตอ่การจัดการเรียนรู้ และมี 

ความปลอดภัย  

 ประเด็นการตรวจสอบ 

  1. การสรุปรายงานผลการใชป้ระโยชนจ์ากแหลง่เรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา  

2.  โรงเรียนได้ด าเนนิการให้มแีหลง่เรียนรู้หอ้งเรยีนอเิล็กทรอนิกส์มัลตมิเีดีย (Electronic 

Multimedia) 

3.  โรงเรียนได้ด าเนนิการให้มีหอ้งทดลอง ห้องปฏบัิตกิารและอุปกรณเ์ทคโนโลยท่ีีทันสมัย 

4.  โรงเรียนได้ด าเนนิการให้มีเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงสามารถเชื่อมโยงเครอืขา่ย 

ครอบคลุมพื้นท่ีของโรงเรียนและสืบค้นขอ้มูลได้รวดเร็ว 

5.  โรงเรียนได้ด าเนนิการให้มีศนูย์วิทยบริการ (Resource center) ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ท่ีมี

สภาพแวดลอ้มบรรยากาศเอื้อต่อการใชบ้ริการ มสีื่อท่ีเพยีงพอ 

 

ระดับคุณภาพ   

ระดับ คุณภาพ ค าอธบิายระดับคณุภาพ 

5 ยอดเยี่ยม สถานศึกษามีการด าเนินการครบ 5 ข้อ มีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจน สามารถ

ตรวจสอบได้ 

4 ดีเลิศ สถานศึกษามีการด าเนินการพียง 4 ข้อ ท่ีมีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจน สามารถ

ตรวจสอบได้ หรือด าเนินการครบ 5 ข้อ แต่มี 1 ข้อรายการมีร่องรอยหลักฐานปรากฏ

ขาดความชัดเจน ไม่สามารถตรวจสอบได้ 

3 ด ี สถานศึกษามีการด าเนินการพียง 3 ข้อ ท่ีมีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจน สามารถ

ตรวจสอบได้ หรือด าเนินการครบ 5 ข้อ แต่มี 2 ข้อรายการมีร่องรอยหลักฐานปรากฏ

ขาดความชัดเจน ไม่สามารถตรวจสอบได้ 

2 ปานกลาง สถานศกึษามกีารด าเนนิการพยีง 2 ข้อ มร่ีองรอยหลักฐานปรากฏชัดเจน สามารถ

ตรวจสอบได้ หรือด าเนนิการครบ 5 ข้อ แตม่ ี3 ข้อรายการมร่ีองรอยหลักฐานปรากฏ

ขาดความชัดเจน ไม่สามารถตรวจสอบได ้

1 ก าลังพัฒนา สถานศกึษามกีารด าเนนิการพยีง 1 ข้อ มร่ีองรอยหลักฐานปรากฏชัดเจน สามารถ

ตรวจสอบได้ หรือด าเนนิการครบ 5 ข้อ แตไ่มม่ร่ีองรอยหลักฐานปรากฏชัดเจน ไม่

สามารถตรวจสอบได ้

 

 

 

 

 



คู่มือการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปกีารศึกษา 2561 โรงเรียนอุตรดติถ ์                                                    31 

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและแหลง่ข้อมูล 

วิธีการ 

เก็บรวบรวมข้อมูล 

แหลง่ข้อมูล ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง 

สัมภาษณ ์ -การใช้แหล่งเรียนรู้  

-โรงเรียนมกีารก ากับตดิตามและมี วธีิการประเมินผลการ

ด าเนนิงานอยา่งไร ฯลฯ 

-ครู  

-นักเรียน  

-ผู้ปกครอง  

ตรวจสอบเอกสารจาก

ข้ อ มู ล ห ลั ก ฐ า น เ ชิ ง

ประจักษ ์

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา งานแผนงาน/กลุ่มบริหาร

งบประมาณ แผนปฏิบัตกิารประจ าปกีารศึกษา 2561 

แผนการก ากับ ตดิตาม ประเมินผลของสถานศกึษา 

รายงานผลการประเมินกิจกรรม ฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ ทะเบียน

การใช้แหล่งเรียนรู้ เชน่ แหลง่เรียนรู้ภายใน ได้แก ่ห้อง

อเิล็กทรอนิกสม์ัลติมีเดีย  ห้องทดลอง ,หอ้งปฏบัิตกิารพร้อม

อุปกรณท่ี์ทันสมัย ,ห้องสมุด และแหลง่เรียนรู้ภายนอก ศูนยว์ทิย

บริการ(Resource Center) 

งานแหลง่เรียนรู้/วชิาการ 

เอกสารหลักฐานอื่น ๆ เช่น ภาพถ่าย แผ่นพับ แถบวดิีทัศน์ ป้าย

นเิทศการจัดกิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

กลุ่มสาระฯ 

โครงการพัฒนาห้องสมุดเฉลิมพระเกยีรตกิาญจนา 

ภเิษกโรงเรียนอุตรดิตถ์ 

งานห้องสมุด/กลุ่มงาน
อ านวยการ 

โครงการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศจัดการศกึษาสู่

มาตรฐานสากล 

งานระดมทรัพยากร/กลุม่
งานแผนงานและสารสนเทศ 

โครงการพัฒนาการจัดระบบการเรียนรู้คอมพวิเตอร์ 

อนิเตอร์เน็ต สื่อ และเทคโนโลย ี

งานเทคโนโลยี/กลุ่มงาน
อ านวยการ 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บรหิารสถานศึกษา 

 2.6 จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนนุการบรหิารจัดการและการจัดการเรียนรู้   

 ค าอธบิาย 

            สถานศกึษามจีัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้

ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศกึษา  

 ประเด็นการตรวจสอบ 

  1. การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ 

2. การใชส้ารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศกึษา 

 

ระดับคุณภาพ 

ระดับ คุณภาพ ค าอธบิายระดับคณุภาพ 

5 ยอดเยี่ยม - บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศท่ีมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้

ได้ และด าเนนิการอยา่งเป็นระบบมีประสิทธิภาพ   

- มีการให้บริการข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นระบบแก่ผู้ต้องการใชทุ้กฝ่าย 

4 ดีเลิศ - บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศท่ีมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้

ได้ และด าเนนิการอยา่งเป็นระบบ   

- มีการให้บริการข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นระบบแก่ผู้ต้องการใชทุ้กฝ่าย 

3 ด ี - บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศท่ีมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้

ได้  

- มีการให้บริการข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นระบบแก่ผู้ต้องการใช้ 

2 ปานกลาง - บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศท่ีมีความถูกตอ้ง หรือครบถ้วน หรือทันสมัย หรือน าไป

ประยุกตใ์ชไ้ด้  

- มีการให้บริการข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นระบบแก่ผู้ต้องการใช้ 

1 ก าลังพัฒนา - บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศท่ีมีความถูกต้อง ครบถ้วน แต่ไม่ทันสมัย และไม่มีการ

น าไปประยุกตใ์ช ้

- ไมม่ีการให้บริการข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นระบบแก่ผู้ต้องการใช้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปกีารศึกษา 2561 โรงเรียนอุตรดติถ ์                                                    33 

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล 

วิธีการ 

เก็บรวบรวมข้อมูล 

แหลง่ข้อมูล ผู้รับผิดชอบ/

ผู้เกี่ยวข้อง 

สัมภาษณ ์ -การก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน ์และพันธกิจของโรงเรียน 

เชน่ กระบวนการได้มาของเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ท า

อย่างไรบ้าง มีขัน้ตอนอย่างไร การก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ ด าเนนิการอยา่งไร ใครมสี่วนเกี่ยวข้องบ้าง  

-โรงเรียนมกีารด าเนนิการให้ไดม้าของขอ้มูลเพื่อรวบรวมเป็น

สารสนเทศอยา่งไร  

-โรงเรียนแบ่งบทบาทหน้าท่ีผู้รับผิดชอบในการรวบรวมขอ้มูล

เพื่อจัดท าสารสนเทศอยา่งไร 

-โรงเรียนมกีารก ากับตดิตามและมี วธีิการประเมินผลการ

ด าเนนิงานอยา่งไร  ฯลฯ 

-คณะกรรมการ

สถานศกึษา  

-ผู้บริหาร  

-ครแูละบุคลากร  

-นักเรียน  

-ผู้ปกครอง  

 

ตรวจสอบเอกสารจาก

ข้ อ มู ล ห ลั ก ฐ า น เ ชิ ง

ประจักษ ์

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา งานแผนงาน/กลุ่มบริหาร

งบประมาณ แผนปฏิบัตกิารประจ าปกีารศึกษา 2561 

แผนการก ากับ ตดิตาม ประเมินผลของสถานศกึษา 

รายงานการประชุมปีการศึกษา 2561 

-ประชุมครู  

-กลุ่มบริหาร 

-ผู้ปกครอง 

-ผู้ปกครองเครอืขา่ย 

-กรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

 

-กลุ่มบริหารท่ัวไป 

-กลุ่มบริหารท่ัวไป 

-กลุ่มบริหารงานบุคคล 

-กลุ่มบริหารงานบุคคล 

-กลุ่มบริหารท่ัวไป 

การจัดโครงสร้างหรือระบบการบริหารงานของสถานศกึษาท่ี

เอื้อตอ่การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศกึษา 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

เอกสาร/รูปแบบ การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศของ

สถานศกึษา 

งานสารสน เทศ /กลุ่ ม

บริหารงบประมาณ 

โครงการพัฒนาการจัดระบบการเรียนรู้คอมพวิเตอร์ 

อนิเตอร์เน็ต สื่อ และเทคโนโลย ี

งานเทคโนโลยี/กลุ่มงาน
อ านวยการ 
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การให้ระดับคุณภาพ มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 

ยอดเยี่ยม -มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ

สถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ ทัน

ตอ่การเปลี่ยนแปลง 

-มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพ

ตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา โดยความร่วมมอืของผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการน าข้อมูล

มาใชใ้นการปรับปรุง พัฒนางานอยา่งตอ่เนื่อง และเป็นแบบอยา่งได้ 

-ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก

กลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชวีติจริง และเป็นแบบอยา่งได้ 

-พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครูและ

สถานศกึษา และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชพีเพื่อพัฒนางาน 

-จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมีความ

ปลอดภัย 

-จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม

กับสภาพของสถานศกึษา 

ดีเลิศ -มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ

สถานศกึษา ความตอ้งการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศกึษาชาต ิเป็นไปได้ในการปฏบัิต ิ 

-มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพ

ตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา โดยความร่วมมอืของผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย  

-ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก

กลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชวีติจริง  

-พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครูและ

สถานศกึษา  

-จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมีความ

ปลอดภัย 

-จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม

กับสภาพของสถานศกึษา 

ด ี -เป้าหมาย วสิัยทัศนแ์ละพันธกิจท่ีสถานศกึษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 

เป็นไปได้ในการปฏบัิต ิ 

-มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจน ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน

การศกึษาของสถานศกึษา  

-ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก

กลุ่มเป้าหมาย  

-พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชพี 

-จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ -จัดระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
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ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 

ปานกลาง -เป้าหมาย วสิัยทัศนแ์ละพันธกิจท่ีสถานศกึษาก าหนดชัดเจน เป็นไปได้ในการปฏบัิต ิ 

-มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศกึษา  

ก าลังพัฒนา -เป้าหมาย วสิัยทัศนแ์ละพันธกิจท่ีสถานศกึษาก าหนดไมช่ัดเจน  

-มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาแต่ไม่ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศกึษา 
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มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน้นักเรียนเป็นส าคัญ 

 3.1  จัดการเรียนรู้ผา่นกระบวนการคดิและปฏิบัตจิริง และสามารถน าไปประยุกต์ใชใ้นการด าเนนิชีวิต 

 ค าอธบิาย 

  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้น

ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถน าไป

จัดกิจกรรมได้จริง มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้ท่ีมีความจ าเป็นและต้องการความ

ช่วยเหลือพิเศษ ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะ แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอ

ผลงานและสามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นชวีิตได้  

 

 ประเด็นการตรวจสอบ 

  1. จัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวดีของหลักสูตรของสถานศกึษา 

2. เปิดโอกาสให้นักเรียนเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดได้ปฏบัิตจิรงิ 

3. มีการฝึกทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงาน แสดงความคิดเหน็ต่าง ๆ  

4. มีการเชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่าง ๆ  

 

ระดับคุณภาพ  

ระดับ คุณภาพ ค าอธบิายระดับคณุภาพ 

5 ยอดเยี่ยม - จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคดิและปฏบัิตจิรงิตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด

ของหลักสูตรของสถานศึกษา มแีผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถน าไปจัดกจิกรรม

ได้จริง และสามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นชีวิตได ้มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้

และมีการเผยแพร่ 

4 ดีเลิศ - จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคดิและปฏบัิตจิรงิตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด

ของหลักสูตรของสถานศึกษา มแีผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถน าไปจัดกจิกรรม

ได้จริง สามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นชีวิตได้ และมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ 

3 ด ี - จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคดิและปฏบัิตจิรงิตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด

ของหลักสูตรของสถานศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถน าไปจัดกิจกรรม

ได้จริงและสามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นการด าเนนิชีวิต 

2 ปานกลาง - จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคดิและปฏบัิตจิรงิตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด

ของหลักสูตรของสถานศกึษา และสามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นการด าเนนิชีวิต 

1 ก าลังพัฒนา - จัดการเรียนรู้ท่ีไม่เปิดโอกาสใหผู้้เรียนได้ใช้กระบวนการคดิและปฏบัิตจิรงิ 
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล 

วิธีการ 

เก็บรวบรวมข้อมูล 

แหลง่ข้อมูล ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง 

สังเกตกระบวนการเรียนการ

สอน พฤติกรรมการสอนของ

คร ู

- การใช้ค าถามเพื่อสง่เสริมการคิดขัน้สูง  

-พฤตกิรรมการดูแลเอาใจใส่ การมอบหมายงาน

ของครู ปฎสิัมพันธ์ ของครูกับนักเรียน เชน่ ความ

เป็นกันเองของครูกับนักเรียน การสนทนาโตต้อบ

ของครูกับนักเรียน  

-พฤตกิรรมการเรียนของนกัเรียน เชน่ ความ

กระตอืรือร้นในการเรียน การมสี่วนร่วมของนักเรียน 

ความสนใจในการร่วมกิจกรรม  

-สภาพบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มท่ีเอื้อตอ่การ

เรียนรู้  

-การจัดกิจกรรมท่ีให้นักเรียนปฎบัิตจิรงิ กิจกรรม

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียน   ฯลฯ   

ครูทุกคน 

สัมภาษณน์ักเรียน และครู

เกี่ยวกับการจัด  การเรียน

การสอน 

- นักเรียนมสี่วนร่วมในการจัดกจิกรรมการเรียนการ

สอนหรือไม ่

-นักเรียนน าความรู้ท่ีได้ไปประยุกตใ์ชใ้น

ชวีติประจ าวันได้อย่างไร 

ครูทุกคน/นักเรียนทุกคน 

ตรวจสอบเอกสารจากข้อมูล

หลักฐานเชงิประจักษ ์

 

หลักสูตรสถานศกึษาโรงเรียนอุตรดิตถ์ งานหลักสูตร/วชิาการ 

แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระฯ/วิชาการ 
คู่มอืการวัดและประเมินผลของสถานศกึษา งานวัดผล/วิชาการ 
วจิัยในชัน้เรียน (แบบสรุปและตัวอยา่ง) งานวิจัยคุณภาพการศึกษา/

วิชาการ 
การนเิทศการจัดการเรียนรู้ งานนิเทศการศึกษา/วิชาการ 
ผลงาน/ชิ้นงานของนักเรียนตามแผนการเรียนรู้ ครูผูส้อนและนักเรียน 
สรุปรายการสื่อการสอน งานพัฒนาสื่อ/วิชาการ 
สถิตแิละสรุปการใช้แหล่งเรียนรู้(ภายใน-ภายนอก

โรงเรียน 

งานแหล่งเรียนรู้/วิชาการ 

โครงการพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ตาม

หลักสูตรมาตรฐานสากล 

งานพัฒนาวิชาการ/กลุ่มงาน
วิชาการและหลักสตูร 

 โครงการวจิัยระบบการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพ

การศึกษา 

งานวิจัยคุณภาพการศึกษา/
กลุ่มงานทะเบียนและวดัผล 

 โครงการส่งเสริมและพัฒนาครูให้สามารถจัดการ

เรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ 

งานพัฒนาวิชาการ/กลุ่มงาน
วิชาการและหลักสตูร 
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มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน้นักเรียนเป็นส าคัญ 

 3.2. ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหลง่เรียนรูท้ี่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

 ค าอธบิาย 

  มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมท้ังภูมิปัญญาท้องถิ่น

มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

จากสื่อที่หลากหลาย 

 ประเด็นการตรวจสอบ 

  1. การใช้สื่อและเทคโนโลยใีนการจัดการเรียนรู้ 

2. การน าบริบทและภูมปัิญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

 

ระดับคุณภาพ  

ระดับ คุณภาพ ค าอธบิายระดับคณุภาพ 

5 ยอดเยี่ยม - ครูส ารวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลย ีภูมปัิญญาท้องถิ่น และ

บริบทของท้องถิ่นท่ีเป็นปัจจุบัน เพื่อวางแผนจัดท า จัดหา พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ

เทคโนโลยท่ีีสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ และน าสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชใ้น

การจัดการเรียนรู้อยา่งมปีระสิทธิภาพ 

- น าบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้อยา่งเหมาะสม

สอดคล้องกับเนื้อหาและลักษณะของกิจกรรมการเรียนรู้ 

- มกีารประเมนิคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อโดยผ่านกระบวนการศกึษาวจิัย 

4 ดีเลิศ - ครูส ารวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลย ีภูมปัิญญาท้องถิ่น และ

บริบทของท้องถิ่นท่ีเป็นปัจจุบัน เพื่อวางแผนจัดท า จัดหา พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ

เทคโนโลยท่ีีสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ และน าสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชใ้น

การจัดการเรียนรู้ 

- น าบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้อยา่งเหมาะสม

สอดคล้องกับเนื้อหาและลักษณะของกิจกรรมการเรียนรู้ 

- มกีารประเมนิคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อ 

3 ด ี - ครูส ารวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลย ีภูมปัิญญาท้องถิ่น และ

บริบทของท้องถิ่นท่ีเป็นปัจจุบัน เพื่อวางแผนจัดท า จัดหา พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ

เทคโนโลยท่ีีสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ และน าสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชใ้น

การจัดการเรียนรู้ 

- น าบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

- มกีารประเมนิคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อ 

2 ปานกลาง - ครูส ารวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลย ีภูมิปัญญาท้องถิ่น และ

บริบทของท้องถิ่นแตไ่มเ่ป็นปัจจุบนั เพื่อวางแผนจดัท า จัดหา พฒันาสื่อ นวัตกรรมและ
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ระดับ คุณภาพ ค าอธบิายระดับคณุภาพ 

เทคโนโลย ีและน าสือ่ นวัตกรรมและเทคโนโลยมีาใชใ้นการจัดการเรียนรู้ 

- น าบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ แตข่าดความเหมาะสม 

สอดคล้องกับเนื้อหาและลักษณะของกิจกรรมการเรียนรู้ 

1 ก าลังพัฒนา - ครูไมส่ ารวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลย ีภูมิปัญญาท้องถิ่น และ

บริบทของท้องถิ่น เพื่อวางแผนจัดท า จัดหา พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลย ีหรือ 

- ไมน่ าสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยมีาใชใ้นการจัดการเรียนรู้ หรือ 

- ไมน่ าบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล 

วิธีการ 

เก็บรวบรวมข้อมูล 

แหลง่ข้อมูล ผู้รับผิดชอบ/

ผู้เกี่ยวข้อง 

สัมภาษณน์ักเรียน และ

ครูเกี่ยวกับ 

การจัดการเรียน 

การสอน 

- นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมปัิญญาทอ้งถิ่นใน

การจัดการเรียนการสอนหรือไม/่อย่างไร 

- ชุมชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือการร่วมจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน  ฯลฯ 

ชุมชน/นักเรียน 

ตรวจสอบเอกสารจาก

ข้อมูลหลักฐานเชงิ

ประจักษ ์

 

หลักสูตรสถานศกึษาโรงเรียนอุตรดิตถ์ งานหลักสูตร/วชิาการ 

แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระฯ/วิชาการ 
คู่มอืการวัดและประเมินผลของสถานศกึษา งานวัดผล/วิชาการ 
วจิัยในชัน้เรียน (แบบสรุปและตัวอยา่ง) งานวิจัยคุณภาพ

การศึกษา/วิชาการ 
สถิตแิละสรุปการใช้แหล่งเรียนรู้(ภายใน-ภายนอกโรงเรียน งานแหล่งเรียนรู้/วิชาการ 
ผลงานนักเรียน กลุ่มสาระ/วิชาการ 
แบบสรุปผลความพงึพอใจของผู้ปกครอง/ชุมชนท่ีมีต่อการจัด

การศึกษาของโรงเรียน 

งานหลักสูตร/วิชาการ 

โครงการพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร

มาตรฐานสากล 

งานพัฒนาวิชาการ/กลุ่ม
งานวิชาการและหลักสตูร 

โครงการวจิัยระบบการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา งานวิจัยคุณภาพ
การศึกษา/กลุ่มงาน
ทะเบียนและวัดผล 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนรู้อยา่ง

มคีุณภาพ 

งานพัฒนาวิชาการ/กลุ่ม
งานวิชาการและหลักสตูร 

                           ฯลฯ  
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มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน้นักเรียนเป็นส าคัญ 

 3.3. มกีารบริหารจัดการชั้นเรียนเชงิบวก 

 ค าอธบิาย 

  ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็ก

รักครู ครูรักเด็กและเด็กรักเด็ก เด็กรักท่ีจะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอยา่งมีความสุข 

 

 ประเด็นการตรวจสอบ 

  1. มกีารบริหารจัดการชัน้เรียนเชงิบวก 

2. เด็กรักท่ีจะเรียนรู้ 

3. เด็กเรียนรู้ร่วมกันอยา่งมีความสุข 

 

ระดับคุณภาพ  

ระดับ คุณภาพ ค าอธบิายระดับคณุภาพ 

5 ยอดเยี่ยม - ครูมีความรู้ ความเข้าใจลึกซึ้งในวิชาท่ีสอน และจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพตามแผนการสอนท่ีออกแบบไว้ 

- ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนมปีฏสิัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน และปลูกฝังให้นักเรียนยอมรับความ

แตกตา่งของผู้อื่นดว้ยความเข้าใจและเต็มใจ 

- ครูจัดการช้ันเรียนท่ีช่วยให้นักเรียนสนใจเรียน เห็นประโยชน์ของการเรียน ตั้งใจเรียน

เต็มท่ีและเรียนอยา่งมีความสุข 

4 ดีเลิศ - ครูมีความรู้ ความเข้าใจลึกซึ้งในวิชาท่ีสอน และจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพตามแผนการสอนท่ีออกแบบไว้ 

- ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนมปีฏสิัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน และปลูกฝังให้นักเรียนยอมรับความ

แตกตา่งของผู้อื่นดว้ยความเข้าใจ 

- ครูจัดการชั้นเรียนท่ีช่วยให้นักเรียนสนใจเรียน ตั้ งใจเรียนเต็มท่ีและเรียนอย่างมี

ความสุข 

3 ด ี - ครูมีความรู้ ความเข้าใจในวิชาท่ีสอน และจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพตามแผนการสอนท่ีออกแบบไว้ 

- ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนมปีฏสิัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน และปลูกฝังให้นักเรียนยอมรับความ

แตกตา่งของผู้อื่นดว้ยความเข้าใจ 

- ครูจัดการช้ันเรียนช่วยให้นักเรียนต้ังใจเรียนเต็มท่ีและเรียนอยา่งมีความสุข 

2 ปานกลาง - ครูมีความรู้ ความเข้าใจในวชิาท่ีสอน และจัดการเรียนการสอนได้ตามแผนการสอนท่ี

ออกแบบไว ้

- ครูจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน และสื่อสารให้นักเรียนยอมรับความ

แตกตา่งของผู้อื่น 

- ครูจัดการช้ันเรียนช่วยให้นักเรียนต้ังใจเรียนเต็มท่ี 

1 ก าลังพัฒนา - ครูมีความรู้ ความเข้าใจในวชิาท่ีสอน และจัดการเรียนการสอนตามแผนการสอน 
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ระดับ คุณภาพ ค าอธบิายระดับคณุภาพ 

- ครูจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน และสื่อสารให้นักเรียนยอมรับความ

แตกตา่งของผู้อื่น 

- ครูจัดการช้ันเรียนช่วยให้นักเรียนต้ังใจเรียน 

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล 

วิธีการ 

เก็บรวบรวมข้อมูล 

แหลง่ข้อมูล ผู้รับผิดชอบ/

ผู้เกี่ยวข้อง 

สัมภาษณน์ักเรียน และ

ครูเกี่ยวกับการจัด  การ

เรียนการสอน 

- นักเรียนมสี่วนร่วมในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน

หรือไม ่อยา่งไร  

-นักเรียนได้ร่วมก าหนดเกณฑ์การประเมินผลงาน/ชิ้นงาน 

ตา่งๆ หรือร่วมประเมินผลการเรียนหรือไม ่อยา่งไร  

-นักเรียนมโีอกาสได้ไปเรียนรู้จากชุมชนในเร่ืองใด และจาก

แหลง่เรียนรู้ใดบา้ง  

-นักเรียนชอบเรียนวชิาอะไร เพราะเหตุใด  

-ครูใชว้ธีิการวัดและประเมินผล ความรู้ความเข้าใจของ

นักเรียนดว้ยวธีิการใดบ้าง  ฯลฯ 

ครูทุกคน/นักเรียนทุกคน 

ตรวจสอบเอกสารจาก

ข้อมูลหลักฐานเชงิ

ประจักษ ์

 

หลักสูตรสถานศกึษาโรงเรียนอุตรดิตถ์ งานหลักสูตร/วชิาการ 

แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระฯ/วิชาการ 
คู่มอืการวัดและประเมินผลของสถานศกึษา งานวัดผล/วิชาการ 
แผนการจัดการเรียนรู้ ครูผูส้อน 
แบบทดสอบ ครูผูส้อน 
แบบบันทึกพฤตกิรรมนักเรียน ครูผูส้อน 
เอกสารการประเมิน/แบบบันทึกตา่งๆ ครูผูส้อน 
การนเิทศการจัดการเรียนรู้ งานนิเทศการศึกษา/

วิชาการ 
ผลงานนักเรียน กลุ่มสาระ/วิชาการ 
โครงการพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร

มาตรฐานสากล 

งานพัฒนาวิชาการ/กลุ่ม
งานวิชาการและหลักสตูร 

โครงการวจิัยระบบการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา งานวิจัยคุณภาพ
การศึกษา/กลุ่มงาน
ทะเบียนและวัดผล 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนรู้อยา่ง

มคีุณภาพ 

งานพัฒนาวิชาการ/กลุ่ม
งานวิชาการและหลักสตูร 

ฯลฯ  
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มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน้นักเรียนเป็นส าคัญ 

 3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

 ค าอธบิาย 

  มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบ มีขั้นตอนโดย

ใชเ้ครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้

ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อน าไปใชใ้นการพัฒนาการเรียนรู้ 

 

 ประเด็นการตรวจสอบ 

  1. มีการประเมินนักเรียนจากสภาพจรงิ 

2. มีขัน้ตอนตรวจสอบและประเมนิอยา่งเป็นระบบ 

3. มีการใชเ้ครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสม 

4. มีการให้ขอ้มูลยอ้นกลับแก่นกัเรียน 

ระดับคุณภาพ 

ระดับ คุณภาพ ค าอธบิายระดับคณุภาพ 

5 ยอดเยี่ยม - ประเมินนักเรียนจากสภาพจรงิ 

- มขีั้นตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ มปีระสิทธิภาพ 

- ใช้เคร่ืองมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมาย และการจัดการ

เรียนการสอน 

- ให้ขอ้มูลยอ้นกลับแก่นักเรียนและนักเรียนน าไปใชใ้นการพัฒนาตนเอง 

4 ดีเลิศ - ประเมินนักเรียนจากสภาพจรงิ 

- มขีั้นตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ 

- ใช้เคร่ืองมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมาย และการจัดการ

เรียนการสอน 

- ให้ขอ้มูลยอ้นกลับแก่นักเรียนและนักเรียนน าไปใชใ้นการพัฒนาตนเอง 

3 ด ี - ประเมินนักเรียนจากสภาพจรงิ 

- มขีั้นตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ 

- ใช้เคร่ืองมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมาย และการจัดการ

เรียนการสอน 

- ให้ขอ้มูลยอ้นกลับแก่นักเรียน 

2 ปานกลาง - ประเมินนักเรียนจากสภาพจรงิ 

- มขีั้นตอนตรวจสอบและประเมิน 

- ใชเ้ครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสม 

- ให้ขอ้มูลยอ้นกลับแก่นักเรียน 

1 ก าลังพัฒนา - ไมป่ระเมินนักเรียนจากสภาพจริง 

- ตรวจสอบและประเมินอย่างไม่เป็นระบบ 

- ใชเ้ครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ีไม่เหมาะสม 

- ไมใ่ห้ขอ้มูลยอ้นกลับแก่นักเรียน 
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล 

วิธีการ 

เก็บรวบรวมข้อมูล 

แหลง่ข้อมูล ผู้รับผิดชอบ/

ผู้เกี่ยวข้อง 

สัมภาษณน์ักเรียน และ

ครูเกี่ยวกับการจัด  การ

เรียนการสอน 

- นักเรียนมสี่วนร่วมในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน

หรือไม ่อยา่งไร  

-นักเรียนได้ร่วมก าหนดเกณฑ์การประเมินผลงาน/ชิ้นงาน 

ตา่งๆ หรือร่วมประเมินผลการเรียนหรือไม ่อยา่งไร  

-นักเรียนมโีอกาสได้ไปเรียนรู้จากชุมชนในเร่ืองใด และจาก

แหลง่เรียนรู้ใดบา้ง  

-นักเรียนชอบเรียนวชิาอะไร เพราะเหตุใด  

-ครูใชว้ธีิการวัดและประเมินผล ความรู้ความเข้าใจของ

นักเรียนดว้ยวธีิการใดบ้าง  ฯลฯ 

ครูทุกคน/นักเรียนทุกคน 

ตรวจสอบเอกสารจาก

ข้อมูลหลักฐานเชงิ

ประจักษ ์

 

หลักสูตรสถานศกึษาโรงเรียนอุตรดิตถ์ งานหลักสูตร/วชิาการ 

แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระฯ/วิชาการ 
คู่มอืการวัดและประเมินผลของสถานศกึษา งานวัดผล/วิชาการ 
วจิัยในชัน้เรียน (แบบสรุปและตัวอยา่ง) งานวิจัยคุณภาพ

การศึกษา/วิชาการ 
การนเิทศการจัดการเรียนรู้ งานนิเทศการศึกษา/

วิชาการ 
ผลงานนักเรียน กลุ่มสาระ/วิชาการ 
โครงการพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร

มาตรฐานสากล 

งานพัฒนาวิชาการ/กลุ่ม
งานวิชาการและหลักสตูร 

โครงการวจิัยระบบการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา งานวิจัยคุณภาพ
การศึกษา/กลุ่มงาน
ทะเบียนและวัดผล 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนรู้อยา่ง

มคีุณภาพ 

งานพัฒนาวิชาการ/กลุ่ม
งานวิชาการและหลักสตูร 
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มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน้นักเรียนเป็นส าคัญ 

 3.5 มกีารแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมลูป้อนกลับเพื่อปรบัปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

 ค าอธบิาย 

  ครูและผู้มีสว่นเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์รวมท้ังให้ขอ้มูล

ป้อนกลับเพื่อน าไปใชใ้นการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

 

 ประเด็นการตรวจสอบ 

  1. มีการประเมินนักเรียนจากสภาพจรงิ 

2. มขีั้นตอนตรวจสอบและประเมนิอยา่งเป็นระบบ 

3. มีการใชเ้ครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสม 

4. มีการให้ขอ้มูลยอ้นกลับแก่นกัเรียน 

 

ระดับคุณภาพ 

ระดับ คุณภาพ ค าอธบิายระดับคณุภาพ 

5 ยอดเยี่ยม - มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและปรับปรุง

การจัดการเรียนรู้  

- ครูและผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ

ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

4 ดีเลิศ - มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและปรับปรุง

การจัดการเรียนรู้  

3 ด ี - มกีารแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ

เรียนรู้ 

2 ปานกลาง - มกีารแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ขอ้มูลสะท้อนกลับ 

1 ก าลังพัฒนา - มกีารแลกเปลี่ยนเรียนรู้แต่ไม่มกีารให้ข้อมูลสะท้อนกลับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปกีารศึกษา 2561 โรงเรียนอุตรดติถ ์                                                    45 

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล 

วิธีการ 

เก็บรวบรวมข้อมูล 

แหลง่ข้อมูล ผู้รับผิดชอบ/

ผู้เกี่ยวข้อง 

สัมภาษณน์ักเรียน และ

ครูเกี่ยวกับการจัด  การ

เรียนการสอน 

- นักเรียนมสี่วนร่วมในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน

หรือไม ่อยา่งไร  

-นักเรียนได้ร่วมก าหนดเกณฑ์การประเมินผลงาน/ชิ้นงาน 

ตา่งๆ หรือร่วมประเมินผลการเรียนหรือไม ่อยา่งไร  

-นักเรียนมโีอกาสได้ไปเรียนรู้จากชุมชนในเร่ืองใด และจาก

แหลง่เรียนรู้ใดบา้ง  

-นักเรียนชอบเรียนวชิาอะไร เพราะเหตุใด  

-ครูใชว้ธีิการวัดและประเมินผล ความรู้ความเข้าใจของ

นักเรียนดว้ยวธีิการใดบ้าง  ฯลฯ 

ครูทุกคน/นักเรียนทุกคน 

ตรวจสอบเอกสารจาก

ข้อมูลหลักฐานเชงิ

ประจักษ ์

 

หลักสูตรสถานศกึษาโรงเรียนอุตรดิตถ์ งานหลักสูตร/วชิาการ 

แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระฯ/วิชาการ 
คู่มอืการวัดและประเมินผลของสถานศกึษา งานวัดผล/วิชาการ 
วจิัยในชัน้เรียน (แบบสรุปและตัวอยา่ง) งานวิจัยคุณภาพ

การศึกษา/วิชาการ 
การนเิทศการจัดการเรียนรู้ งานนิเทศการศึกษา/

วิชาการ 
แบบบันทึก PLC กลุ่มสาระ/วิชาการ 
โครงการพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร

มาตรฐานสากล 

งานพัฒนาวิชาการ/กลุ่ม
งานวิชาการและหลักสตูร 

โครงการวจิัยระบบการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา งานวิจัยคุณภาพ
การศึกษา/กลุ่มงาน
ทะเบียนและวัดผล 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนรู้อยา่ง

มคีุณภาพ 

งานพัฒนาวิชาการ/กลุ่ม
งานวิชาการและหลักสตูร 
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การให้ระดับคุณภาพ มาตรฐานที่ 3 กระบวนจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 

ยอดเยี่ยม -จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร

สถานศึกษา มีแผนการเรียนรู้ท่ีสามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน

ชวีติได้ มนีวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และมกีารเผยแพร่ 

-ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมท้ังภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ โดย

สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง 

-ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เคร่ืองมือและวิธีการวัดและ

ประเมนิผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ขอ้มูลยอ้นกลับแก่ผู้เรียน และน าผลมา

พัฒนาผู้เรียน 

-มกีารบริหารจัดการชัน้เรียนเชงิบวก เด็กรักท่ีจะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอยา่งมคีวามสุข 

-มชีุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพีระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและ 

ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูและผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ

เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ -จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร

สถานศึกษา มีแผนการเรียนรู้ท่ีสามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน

ชวีติได้  

-ใชส้ื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมท้ังภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเอื้อตอ่การเรียนรู้  

-ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เคร่ืองมือและวิธีการวัดและ

ประเมนิผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ขอ้มูลยอ้นกลับแก่ผู้เรียน และน าผลมา

พัฒนาผู้เรียน 

-มกีารบริหารจัดการชัน้เรียนเชงิบวก เด็กรักท่ีจะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอยา่งมคีวามสุข 

-มชีุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพีระหว่างครูเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  

ด ี -จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร

สถานศกึษา และสามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นการด าเนินชวีติ  

-ใชส้ื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ ท่ีเอื้อตอ่การเรียนรู้  

-ตรวจสอบและประเมนิผู้เรียนอยา่งเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

-มกีารบริหารจัดการชัน้เรียนเชงิบวก  

-มกีารแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ขอ้มูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ปานกลาง -จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร

สถานศกึษา และสามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นการด าเนินชวีติ  

-ใชส้ื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  

-ตรวจสอบและประเมนิผู้เรียนอยา่งเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ก าลังพัฒนา -จัดการเรียนรู้ท่ีไมเ่ปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใชก้ระบวนการคิดและปฏบัิตจิริง 

-ใชส้ื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  

-ตรวจสอบและประเมนิผู้เรียนอยา่งไม่เป็นระบบ  

 


