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~ ๑ ~ 

 คู่มือการประกันคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 
                                                                                                โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล  

 

 
กรอบมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 



~ ๒ ~ 

 คู่มือการประกันคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 
                                                                                                โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล  

 

                                              บทน า 
 
            
             คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียน
นวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา พุทธมณฑล จัดท าขึ้นตามกรอบนโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา เพื่อให้เป็นแนวทางการด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนนวมินท
ราชินูทิศสตรีวิทยา พุทธมณฑล และเตรียมการส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอก ตามกรอบมาตรฐานการศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจะท าให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่าการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

มีคุณภาพได้มาตรฐาน และคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานจากการด าเนินงานประกันคุณภาพ ภายในของโรงเรียน 
            คู่มือฉบับนี้จัดท าเพื่อให้ครูทุกท่านใช้เป็นแนวทางพิจารณากรอบมาตรฐานการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสู่เป้าหมายตามมาตรฐานท่ีก าหนด และใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของ
โรงเรียน 

               โครงสร้างของคู่มือประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ 

                   ๑) มาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
                  ๒) แนวทางการเก็บข้อมูล/ ร่องรอยหลักฐานเพื่อการประเมินและประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน
นวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา พุทธมณฑล 
           ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและหน่วยงาน
ต้นสังกัดด าเนินการให้ผู้เกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามหลักการของการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา ดังนี้ 
                     ๑)  การประกันคุณภาพเป็นหน้าท่ีของบุคลากรทุกคนท่ีต้องปฏิบัติงานตามภารกิจ  ท่ีแต่ละคนได้รับ
มอบหมาย  

                 ๒)  การประกันคุณภาพมุ่งพัฒนาการด าเนินงานตามความรับผิดชอบของตนให้มีคุณภาพ ดียิ่งขึ้นเพราะ
ผลการพัฒนาของแต่ละคนก็คือผลรวมของการพัฒนาท้ังสถานศึกษา  

                    ๓) การประกันคุณภาพเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของ กระบวนการบริหาร
การศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่ท าเพื่อเตรียมรับ การประเมินเป็นครั้งคราวเท่านั้น  

               ๔) การประกันคุณภาพต้องเกิดจากความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง ไม่สามารถว่าจ้างหรือ
ขอให้บุคคลอื่น ๆ ด าเนินการแทนได้  

               ๕)  การประกันคุณภาพต้องเกิดจากการยอมรับและน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 
 

 
งานพัฒนาระบบประกนัคุณภาพภายใน 

 
 
 

 
 



~ ๓ ~ 

 คู่มือการประกันคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 
                                                                                                โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล  

 

ส่วนท่ี ๑ 
มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 

           การพัฒนามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีแนวคิดว่าต้อง
เป็นมาตรฐานท่ีสถานศึกษาปฏิบัติได้ ประเมินได้จริง กระชับ และ จ านวนน้อย แต่สามารถสะท้อนคุณภาพการศึกษา
ได้จริง ข้อมูลท่ีได้เกิดประโยชน์ ในการพัฒนาการศึกษาทุกระดับ ต้ังแต่ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ระดับหน่วยงานต้นสังกัด และระดับชาติดังนั้น การก าหนดมาตรฐานจึงเน้นท่ีคุณภาพ  ผู้เรียน คุณภาพครูคุณภาพ
ผู้บริหารสถานศึกษา และคุณภาพของสถานศึกษา และ ให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพ
ภายนอกตามท่ีก าหนดไว้ใน กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
โดยได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ประกอบด้วย ๓ 
มาตรฐาน ดังนี้ 
            มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  

    มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
              มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ  
            ท้ังนี้สถานศึกษาได้ก าหนดมาตรฐานของสถานศึกษาเพิ่มข้ึน จ านวน ๑ มาตรฐาน เพื่อแสดงถึงอัตลักษณ์
และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา ดังนี้ 
               มาตรฐานที่ ๔  สืบสานงานพระราชด าริ 
ค าอธิบายของมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพือ่การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

    มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน หมายถึง ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนท่ีแสดงออกถึง ความรู้
ความสามารถ ทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา และมีพัฒนาการ ในด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน สมรรถนะท่ี
ส าคัญ และคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์  

     มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ หมายถึง การด าเนินการบริหารและจัดการของ
สถานศึกษาท่ีครอบคลุมด้าน  วิชาการ ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านข้อมูลสารสนเทศ และ  ด้าน
สภาพแวดล้อม โดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ จัดการศึกษา เพื่อสร้างความมั่นใจด้านคุณภาพ
การศึกษา 

     มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ หมายถึง กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้อง กับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น ตามความสนใจ ความต้องการ 
และ ความถนัดของผู้เรียน โดยใช้วิธีการท่ีหลากหลาย เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เต็มตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล 
สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม มีการตรวจสอบ และประเมินผลความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน อย่างเป็นระบบ 
และมีประสิทธิภาพ  

       มาตรฐานที่ ๔  สืบสานงานพระราชด าริ  หมายถึง สถานศึกษาเป็นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลท่ี ๙  สถานศึกษาได้มีกระบวนการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ สืบสาน
งานพระราชด าริ ศิลปาชีพในสถานศึกษา รวมท้ังสร้างความตระหนักการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ตามแนวทางพระราชด าริ ส่งผลให้ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจ และรักศักดิ์ศรีความเป็นลูกนวมินทร์ 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐานมี ๕ ระดับ  
         ระดับ ๕ ยอดเยี่ยม     ระดับ ๔ ดีเลิศ 
         ระดับ ๓ ดี     ระดับ ๒ ปานกลาง 
         ระดับ ๑ ก าลังพัฒนา 
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~ ๖ ~ 

 คู่มือการประกันคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 
                                                                                                โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล  

 

มาตรฐานการศึกษา/ ประเด็นพิจารณาของสถานศึกษา 
และการก้าหนดน ้าหนักคะแนน เพือ่การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี -ประเด็นพิจารณา คะแนน 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน                                                                                         ๕๐.00                             
ด้านท่ี ๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน   
๑.๑   มคีวามสามารถในการอ่าน เขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน ๕.00  
๑.๒ มคีวามสามารถการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา                                                    ๕.00  
๑.๓   มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ๕.00  
๑.๔ มคีวามสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ๕.00  
๑.๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ๕.00  
๑.๖ มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ๕.00  
ด้านที่ ๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑.๗ การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามสถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอนั

ดีงามของสังคม 
๕.00  

๑.๘ ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ๕.00  
๑.๙ การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ๕.00  
๑.๑๐ สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม ๕.00  
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ                                                                        ๒๐.๐๐ 
๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 3.00  
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 4.00  
๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 4.00  
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 3.00  
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 3.00  
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 3.00  
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส้าคัญ                                                20.00 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 4.00  
๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 4.00  
๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 4.00  

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 4.00  

3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 4.00  

มาตรฐานที่ ๔   สืบสานงานพระราชด้าริ                                                                                   10.00 
4.1 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ สืบสานงานพระราชด าริและศิลปาชีพในสถานศึกษา ๓.00  
4.2 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ และสร้างความตระหนักการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ตามแนวทางพระราชด าริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลท่ี ๙ 
๓.00  

๔.๓ มีความภาคภูมิใจและรักศักดิ์ศรีความเป็นลูกนวมินทร์ต่อการสืบสานงานพระราชด าริ ๔.๐๐  



~ ๗ ~ 

 คู่มือการประกันคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 
                                                                                                โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล  

 

การประเมนิระดบัคณุภาพแต่ละมาตรฐาน 

มาตรฐาน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ ผลการประเมินระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๑ ๕๐  ระดับ ๕ ยอดเยี่ยม     (ช่วงคะแนน 45 - 50) 

ระดับ ๔ ดีเลิศ          (ช่วงคะแนน 40 - 44) 
ระดับ ๓ ดี               (ช่วงคะแนน 35 - 39) 
ระดับ ๒ ปานกลาง     (ช่วงคะแนน 30 - 34) 
ระดับ ๑ ก าลังพัฒนา  (ช่วงคะแนน ต่ ากว่า 30) 

มาตรฐานที่ ๒ ๒๐  ระดับ ๕ ยอดเยี่ยม     (ช่วงคะแนน 18 - 20) 
ระดับ ๔ ดีเลิศ          (ช่วงคะแนน 16 – 17)  
ระดับ ๓ ดี               (ช่วงคะแนน 14 - 15) 
ระดับ ๒ ปานกลาง     (ช่วงคะแนน 12 - 13) 
ระดับ ๑ ก าลังพัฒนา  (ช่วงคะแนน ต่ ากว่า 12) 

มาตรฐานที่ ๓ ๒๐  ระดับ ๕ ยอดเยี่ยม     (ช่วงคะแนน 18 - 20) 
ระดับ ๔ ดีเลิศ          (ช่วงคะแนน 16 – 17)  
ระดับ ๓ ดี               (ช่วงคะแนน 14 - 15) 
ระดับ ๒ ปานกลาง     (ช่วงคะแนน 12 - 13) 
ระดับ ๑ ก าลังพัฒนา  (ช่วงคะแนน ต่ ากว่า 12) 

มาตรฐานที่ ๔ ๑๐  ระดับ ๕ ยอดเยี่ยม     (ช่วงคะแนน 9 - 10) 
ระดับ ๔ ดีเลิศ          (ช่วงคะแนน 8 )  
ระดับ ๓ ดี               (ช่วงคะแนน 7) 
ระดับ ๒ ปานกลาง     (ช่วงคะแนน 6) 
ระดับ ๑ ก าลังพัฒนา  (ช่วงคะแนน ต่ ากว่า 6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๘ ~ 

 คู่มือการประกันคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 
                                                                                                โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล  

 

ประเด็นพิจารณา และเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนรายละเอียดของมาตรฐานการศึกษา  
 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
 ประเด็น/ ตัวบ่งชี ที่ ๑.๑   ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค้านวณตามเกณฑ์ของ 
                                 แต่ละระดับชั น 
(ค่าคะแนน ๕ คะแนน) 
  

คะแนน เกณฑ์การประเมิน 
5 ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ ขึ้นไปมีความสามารถในการอ่าน เขียน ส่ือสารท้ังภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ

การคิดค านวณเหมาะสมตามระดับช้ัน ในระดับดี - ดีเย่ียม  
๔ ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปมีความสามารถในการอ่าน เขียน ส่ือสารท้ังภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ

การคิดค านวณเหมาะสมตามระดับช้ัน ในระดับดี - ดีเย่ียม 
๓ ผู้เรียนร้อยละ ๖๐ ขึ้นไปมีความสามารถในการอ่าน เขียน ส่ือสารท้ังภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ

การคิดค านวณเหมาะสมตามระดับช้ันในระดับดี - ดีเย่ียม 

๒ ผู้เรียนร้อยละ ๕๐ ขึ้นไปมีความสามารถในการอ่าน เขียน ส่ือสารท้ังภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
การคิดค านวณเหมาะสมตามระดับช้ัน ในระดับดี - ดีเย่ียม 

๑ ผู้เรียนต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ มีความสามารถในการอ่าน เขียน ส่ือสารท้ังภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
การคิดค านวณเหมาะสมตามระดับช้ัน ในระดับดี - ดีเย่ียม 

 

เคร่ืองมือวัดที่ใช้ 

เคร่ืองมือวัดผลที่ใช้ หน่วยงาน/กลุ่มสาระฯ 
แบบวัดความสามารถการอ่าน เขียน ส่ือสารภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

แบบวัดความสามารถการอ่าน เขียน ส่ือสารภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
แบบวัดความความสามารถการคิดค านวณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 

ประเด็น/ ตัวบ่งชี ที่ ๑.๒  ความสามารถการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา  (ค่าคะแนน ๕ คะแนน)                      

คะแนน  เกณฑ์การประเมินคุณภาพ 
5 ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปล่ียน ความคิดเห็น แก้ปัญหาและน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆอย่างเหมาะสม  
ในระดับดี - ดีเย่ียม 

๔ ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียน ความคิดเห็น แก้ปัญหาและน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆอย่างเหมาะสม  
ในระดับดี - ดีเย่ียม 

๓ ผู้เรียนร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียน ความคิดเห็น แก้ปัญหาและน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆอย่างเหมาะสม 
ในระดับดี - ดีเยี่ยม 



~ ๙ ~ 

 คู่มือการประกันคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 
                                                                                                โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล  

 

คะแนน  เกณฑ์การประเมินคุณภาพ 
๒ ผู้เรียนร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปล่ียน ความคิดเห็น แก้ปัญหาและน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆอย่างเหมาะสม 
ในระดับดี - ดีเย่ียม 

๑ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน ความคิดเห็น 
แก้ปัญหาและน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆอย่างเหมาะสม น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 
ในระดับดี - ดีเย่ียม 

เคร่ืองมือวัดที่ใช้ 

เคร่ืองมือวัดผลที่ใช้ หน่วยงาน/กลุ่มสาระฯ 
แบบวัดความสามารถการเรียนการศึกษาค้นคว้า  (IS) โครงการมาตรฐานสากล 

แบบประเมินความสามารถทางด้านโครงงาน/ชุมนุม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
แบบวัดความสามารถการคิดวิเคราะห์ วัดผล 
 
ประเด็น/ ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  (ค่าคะแนน ๕ คะแนน) 
 

คะแนน  เกณฑ์การประเมินคุณภาพ 
5 ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป มีความสามารถในสร้างและเผยแพร่นวัตกรรมของตนเอง /กลุ่ม 
๔ ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มคีวามสามารถในสร้างและเผยแพร่นวัตกรรมของตนเอง / กลุ่ม 
๓ ผู้เรียนร้อยละ ๖๐ มคีวามสามารถในสร้างและเผยแพร่นวัตกรรมของตนเอง / กลุ่ม 

๒ ผู้เรียนร้อยละ ๕๐ มคีวามสามารถในสร้างและเผยแพร่นวัตกรรมของตนเอง / กลุ่ม 

๑ ผู้เรียนมีความสามารถในสร้างและเผยแพร่นวัตกรรมของตนเอง / กลุ่ม  น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 
 

เคร่ืองมือวัดผลที่ใช้ ทุกหน่วยงาน/กลุ่มสาระฯ 
แบบส ารวจการสร้างนวัตกรรมและการเผยแพร่ของผู้เรียน กลุ่มสาระฯ 

 
ประเด็น/ ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ค่าคะแนน ๕ คะแนน) 

คะแนน เกณฑ์การประเมินคุณภาพ 
5 ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

ในระดับดี - ดีเย่ียม 
๔ ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

ในระดับดี - ดีเย่ียม 
๓ ผู้เรียนร้อยละ ๖๐ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

ในระดับดี - ดีเย่ียม 

๒ ผู้เรียนร้อยละ ๕๐ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
ในระดับดี – ดีเย่ียม 

๑ ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในระดับ
ดี - ดีเย่ียม 



~ ๑๐ ~ 
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เคร่ืองมือวัดผลที่ใช้ หน่วยงาน/กลุ่มสาระฯ 
แบบวัดความสามารถการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของผู้เรียน กลุ่มคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 
 

ประเด็น/ ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา (ค่าคะแนน ๕ คะแนน) 
คะแนน เกณฑ์การประเมินคุณภาพ 

5 ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาในระดับ ๓ – 4   
๔ ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาในระดับ ๓ – 4   
๓ ผู้เรียนร้อยละ ๖๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาในระดับ ๓ – 4   
๒ ผู้เรียนร้อยละ ๕๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาในระดับ ๓ – 4   
๑ ผู้เรียนน้อยกว่าร้อยละ ๕๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาในระดับ ๓ – 4   

 
เคร่ืองมือวัดผลที่ใช้ หน่วยงาน/กลุ่มสาระฯ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา งานวัดผล 

 
ประเด็น/ ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๖ มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ    
(ค่าคะแนน ๕ คะแนน) 
 

คะแนน เกณฑ์การประเมินคุณภาพ 
5 ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป มีความรู้ ทักษะและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพในระดับดี - ดีเย่ียม 
๔ ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป มีความรู้ ทักษะและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพในระดับดี - ดีเย่ียม 
๓ ผู้เรียนร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป มีความรู้ ทักษะและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพในระดับดี - ดีเย่ียม 

๒ ผู้เรียนร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป มีความรู้ ทักษะและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพในระดับดี - ดีเย่ียม 

๑ ผู้เรียนน้อยกว่าร้อยละ ๕๐ มีความรู้ ทักษะและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพในระดับดี - ดีเย่ียม 
 

เคร่ืองมือวัดผลที่ใช้ หน่วยงาน/กลุ่มสาระฯ 
แบบวัดความรู้ ความสามารถ ทักษะและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
ของผู้เรียน 

กลุ่มการงานอาชีพ/ งานแนะแนว 

 
 

 

 

 

 



~ ๑๑ ~ 

 คู่มือการประกันคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 
                                                                                                โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล  

 

ประเดน็/ ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๗ การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามสถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมาย 
                               และวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม 

คะแนน เกณฑ์การประเมินคุณภาพ 
5 ผู้เรียนร้อยละ 90 ข้ึนไป มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมท่ีดีตาม

สถานศึกษาก าหนดในระดับดีเย่ียม 
๔ ผู้เรียนร้อยละ ๘0 มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมท่ีดีตาม

สถานศึกษาก าหนดในระดับดีเย่ียม  
๓ ผู้เรียนร้อยละ ๖0  มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมท่ีดีตาม

สถานศึกษาก าหนดในระดับดีเย่ียม  
๒ ผู้เรียนร้อยละ ๕0  มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมท่ีดีตาม

สถานศึกษาก าหนด ในระดับดีเย่ียม 
๑ ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมท่ีดีตามสถานศึกษาก าหนด 

น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ในระดับดีเย่ียม 
 

  เคร่ืองมือวัดที่ใช้ 

เคร่ืองมือวัดผลที่ใช้ หน่วยงาน/กลุ่มสาระฯ 
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน วัดผล 

แบบประเมินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม ค่านิยมท่ีดี กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
ประเด็น/ ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๘ ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย (ค่าคะแนน ๕ คะแนน) 

คะแนน เกณฑ์การประเมินคุณภาพ 
5 ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับ

ภูมิปัญญาไทยและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวันในระดับดี - ดีเย่ียม 
๔ ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิ

ปัญญาไทยและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน ในระดับดี - ดีเย่ียม 

๓ ผู้เรียนร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับ
ภูมิปัญญาไทยและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน ในระดับดี - ดีเย่ียม 

๒ ผู้เรียนร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับ
ภูมิปัญญาไทยและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน ในระดับดี - ดีเย่ียม 

๑ ผู้เรียนน้อยกว่าร้อยละ ๕๐ มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นความเป็นไทย และเห็นคุณค่า
เกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน ในระดับดี - ดีเย่ียม 

 



~ ๑๒ ~ 

 คู่มือการประกันคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 
                                                                                                โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล  

 

เคร่ืองมือวัดที่ใช้ 

เคร่ืองมือวัดผลที่ใช้ หน่วยงาน/กลุ่มสาระฯ 
แบบประเมินความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย สังคมศึกษาฯ 
 

ประเด็น/ ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๙ การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
(ค่าคะแนน ๕ คะแนน) 

คะแนน เกณฑ์การประเมินคุณภาพ 
5 ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ

หลากหลายในระดับดี - ดีเย่ียม 
๔ ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ใน

ระดับดี - ดีเย่ียม 
๓ ผู้เรียนร้อยละ ๖๐ ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ใน

ระดับดี - ดีเย่ียม 

๒ ผู้เรียนร้อยละ ๕๐ ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ใน
ระดับดี - ดีเย่ียม 

๑ ผู้เรียนน้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย ในระดับดี - ดีเย่ียม 

เคร่ืองมือวัดที่ใช้ 

เคร่ืองมือวัดผลที่ใช้ หน่วยงาน/กลุ่มสาระฯ 
แบบประเมินการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลายของผู้เรียน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน /แนะแนว 

 

 ประเด็น/ ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑๐ สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 
(ค่าคะแนน ๕ คะแนน) 

คะแนน เกณฑ์การประเมินคุณภาพ 
5 ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป มีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง รักษาอารมณ์และ

สุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ พร้อมท้ังเรียนรู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก 
ไม่เพิกเฉยต่อการกระท าส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว ชุมชนและสังคม 
ในระดับดี - ดีเย่ียม 

๔ ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง รักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดี
อยู่เสมอ พร้อมท้ังเรียนรู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก ไม่เพิกเฉยต่อ
การกระท าส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว ชุมชนและสังคม 
ในระดับดี - ดีเย่ียม 

๓ ผู้เรียนร้อยละ ๖๐ มีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง รักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดี
อยู่เสมอ พร้อมท้ังเรียนรู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก ไม่เพิกเฉยต่อ
การกระท าส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว ชุมชนและสังคม ในระดับดี - ดี
เย่ียม 



~ ๑๓ ~ 

 คู่มือการประกันคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 
                                                                                                โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล  

 

คะแนน เกณฑ์การประเมินคุณภาพ 
๒ ผู้เรียนร้อยละ ๕๐ มีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง รักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดี

อยู่เสมอ พร้อมท้ังเรียนรู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก ไม่เพิกเฉยต่อ
การกระท าส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว ชุมชนและสังคม ในระดับดี – ดี
เย่ียม  

๑ ผู้เรียนน้อยกว่าร้อยละ ๕๐ มีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง รักษาอารมณ์และ
สุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ พร้อมท้ังเรียนรู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก 
ไม่เพิกเฉยต่อการกระท าส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว ชุมชนและสังคม ใน
ระดับดี - ดีเย่ียม 

 

เคร่ืองมือวัดที่ใช้ 

เคร่ืองมือวัดผลที่ใช้ หน่วยงาน/กลุ่มสาระฯ 
แบบประเมินสมรรถภาพทางกายของผู้เรียน กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 

แบบประเมินลักษณะจิตสังคม ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน/ครูท่ีปรึกษา 
 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็น/ ตัวบ่งชี ที่ ๒.๑ การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก้าหนดชัดเจน 
(ค่าคะแนน ๓ คะแนน) 

คะแนน เกณฑ์การประเมินคุณภาพ 
๓ สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ

และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น โดยมีกระบวนการก าหนดท่ีชัดเจน 
๒ สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีก าหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการ

ศึกษาชาติและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่น โดยไม่มีกระบวนการก าหนดท่ี
ชัดเจน 

๑ สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีก าหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการ
ศึกษาชาติแต่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น โดยไม่มีกระบวนการ
ก าหนดท่ีชัดเจน 

เคร่ืองมือวัดที่ใช้ 

เคร่ืองมือวัดผลที่ใช้/ร่องรอยหลักฐาน หน่วยงาน/กลุ่มสาระฯ 
การก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจของสถานศึกษา งานแผนงาน 

 
 
 
 
 



~ ๑๔ ~ 

 คู่มือการประกันคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 
                                                                                                โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล  

 

ประเด็น/ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ 
(ค่าคะแนน ๔ คะแนน) 

คะแนน เกณฑ์การประเมินคุณภาพ 
๔ สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพ สอดคล้องกับเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจท่ี

สถานศึกษาก าหนด และด าเนินการตามระบบบริหารจัดการคุณภาพครบถ้วนตามเป้าหมาย
ท่ีก าหนดร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 

๓ สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพ สอดคล้องกับเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจท่ี
สถานศึกษาก าหนด และด าเนินการตามระบบบริหารจัดการคุณภาพครบถ้วนตามเป้าหมาย
ท่ีก าหนดร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป 

๒ สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพ สอดคล้องกับเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจท่ี
สถานศึกษาก าหนด และด าเนินการตามระบบบริหารจัดการคุณภาพครบถ้วนตามเป้าหมาย
ท่ีก าหนดร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

๑ สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพ สอดคล้องกับเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจท่ี
สถานศึกษาก าหนด และด าเนินการตามระบบบริหารจัดการคุณภาพครบถ้วนตามเป้าหมาย
ท่ีก าหนดน้อยกว่าร้อยละ ๖๐  

เคร่ืองมือวัดที่ใช้ 

เคร่ืองมือวัดผลที่ใช้/ร่องรอยหลักฐาน หน่วยงาน/กลุ่มสาระฯ 
แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา งานแผนงาน 

สรุปการรายงานผลการปฏิบัติงาน สารสนเทศกลุ่มงาน / งานประกันคุณภาพ 
ระเบียบวาระการประชุม ทุกหน่วยงาน 
การประเมินคุณภาพสถานศึกษา งานประกนัคุณภาพ 
 
 

ประเด็น/ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
(ค่าคะแนน ๔ คะแนน) 

คะแนน เกณฑ์การประเมินคุณภาพ 
๔ สถานศึกษาด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร

สถานศึกษา ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนตามเป้าหมายท่ีก าหนดร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
๓ สถานศึกษาด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร

สถานศึกษา ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนตามเป้าหมายท่ีก าหนดร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป 
๒ สถานศึกษาด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร

สถานศึกษา ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนตามเป้าหมายท่ีก าหนดร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

๑ สถานศึกษาด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนตามเป้าหมายท่ีก าหนดน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 

 

 



~ ๑๕ ~ 

 คู่มือการประกันคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 
                                                                                                โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล  

 

เคร่ืองมือวัดที่ใช้ 

เคร่ืองมือวัดผลที่ใช้/ร่องรอยหลักฐาน หน่วยงาน/กลุ่มสาระฯ 
แผนการด าเนินงานพัฒนาวิชาการ กลุ่มบริหารวิชาการ 

สรุปผลการด าเนินงานพัฒนาวิชาการ กลุ่มบริหารวิชาการ 
 
ประเด็น/ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
(ค่าคะแนน ๓ คะแนน) 

คะแนน เกณฑ์การประเมินคุณภาพ 
๓ ครูและบุคลากรร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการพัฒนาให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  
๒ ครูและบุคลากรร้อยละ ๗๐ ขึ้นไปได้รับการพัฒนาให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
๑ ครูและบุคลากรน้อยกว่าร้อยละ ๗๐  ได้รับการพัฒนาให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

เคร่ืองมือวัดที่ใช้ 

เคร่ืองมือวัดผลที่ใช้/ร่องรอยหลักฐาน หน่วยงาน/กลุ่มสาระฯ 
แผนการด าเนินงานพัฒนาบุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล 

สรุปผลการด าเนินงานพัฒนาบุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 
ประเด็น/ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
(ค่าคะแนน ๓ คะแนน) 

คะแนน เกณฑ์การประเมินคุณภาพ 
๓ ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อ

การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพในระดับดีและดีเยี่ยม 
๒ ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อ

การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพในระดับปานกลาง 
๑ ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อ

การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพในระดับปรับปรุง 

เคร่ืองมือวัดที่ใช้ 

เคร่ืองมือวัดผลที่ใช้/ร่องรอยหลักฐาน หน่วยงาน/กลุ่มสาระฯ 
แผนการด าเนินงานกลุ่มบริหารท่ัวไป กลุ่มบริหารท่ัวไป 

สรุปผลการด าเนินงานด้านจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ กลุ่มบริหารท่ัวไป 
แบบส ารวจความพึงพอใจการบริหารจัดการ  
 
 
 
 



~ ๑๖ ~ 

 คู่มือการประกันคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 
                                                                                                โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล  

 

ประเด็น/ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
(ค่าคะแนน ๓ คะแนน) 

คะแนน เกณฑ์การประเมินคุณภาพ 
๓ ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ

บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพในระดับดีและดีเย่ียม 
๒ ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ

บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพในระดับปานกลาง 
๑ ครูและนักเรียน มีความพึงพอใจต่อการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ

บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพในระดับปรับปรุง 

 

เคร่ืองมือวัดที่ใช้ 

เคร่ืองมือวัดผลที่ใช้/ร่องรอยหลักฐาน หน่วยงาน/กลุ่มสาระฯ 
แผนการด าเนินงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ งานพัฒนาระบบเทคโนโลยี/เครือข่าย 
สรุปผลการด าเนินงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ งานพัฒนาระบบเทคโนโลยี/เครือข่าย 
แบบส ารวจความพึงพอใจการบริหารจัดการ  
 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
ประเด็น/ ตัวบ่งชี ที่ ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
(ค่าคะแนน ๔ คะแนน) 

คะแนน เกณฑ์การประเมินคุณภาพ 
๔ ครูร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป สามารถจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ

สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ในระดับดี  - ดีเย่ียม 
๓ ครูร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป สามารถจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ

สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ในระดับดี  - ดีเย่ียม 
๒ ครูร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป สามารถจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ

สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ในระดับดี  - ดีเย่ียม 

๑ ครูน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ สามารถจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ในระดับดี  - ดีเย่ียม 

เคร่ืองมือวัดที่ใช้ 

เคร่ืองมือวัดผลที่ใช้/ร่องรอยหลักฐาน หน่วยงาน/กลุ่มสาระฯ 
แบบประเมินการสอนของครูโดยนักเรียน งานนิเทศ/กลุ่มบริหารวิชาการ 
แบบประเมินการสอนของครู งานนิเทศ/กลุ่มบริหารวิชาการ 
แบบประเมินการนิเทศแผน/ และการจัดการเรียนการสอน งานนิเทศ/กลุ่มบริหารวิชาการ 
แบบรายงานการจัดการเรียนการสอนของครู งานนิเทศ/กลุ่มบริหารวิชาการ 
 



~ ๑๗ ~ 

 คู่มือการประกันคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 
                                                                                                โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล  

 

 
ประเด็น/ ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
(ค่าคะแนน ๔ คะแนน) 
คะแนน เกณฑ์การประเมินคุณภาพ 

๔ ครูร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป สามารถใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ได้ในระดับ
ดี  - ดีเย่ียม 

๓ ครูร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป สามารถใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ได้ในระดับ
ดี  - ดีเย่ียม 

๒ ครูร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป สามารถใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ได้ในระดับ
ดี  - ดีเย่ียม 

๑ ครูน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ สามารถใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ในระดับ
ดี  - ดีเย่ียม 

 

เคร่ืองมือวัดที่ใช้ 

เคร่ืองมือวัดผลที่ใช้/ร่องรอยหลักฐาน หน่วยงาน/กลุ่มสาระฯ 
แบบประเมินการสอนของครูโดยนักเรียน งานนิเทศ/กลุ่มบริหารวิชาการ 
แบบประเมินการสอนของครู งานนิเทศ/กลุ่มบริหารวิชาการ 
แบบประเมินการนิเทศแผน/ และการจัดการเรียนการสอน งานนิเทศ/กลุ่มบริหารวิชาการ 
แบบรายงานการจัดการเรียนการสอนของครู งานนิเทศ/กลุ่มบริหารวิชาการ 
ตัวอย่างส่ือและการใช้ส่ือจัดการเรียนการสอนของครู ครูทุกกลุ่มสาระ 
 
 

ประเด็น/ ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
(ค่าคะแนน ๔ คะแนน) 
คะแนน เกณฑ์การประเมินคุณภาพ 

๔ ครูร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวกต่อการเรียนรู้ได้ในระดับดี  - ดีเย่ียม 
๓ ครูร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวกต่อการเรียนรู้ได้ในระดับดี  - ดีเย่ียม 
๒ ครูร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวกต่อการเรียนรู้ได้ในระดับดี  - ดีเย่ียม 

๑ ครูน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวกต่อการเรียนรู้ได้ในระดับดี  - ดีเย่ียม 
เคร่ืองมือวัดที่ใช้ 

เคร่ืองมือวัดผลที่ใช้/ร่องรอยหลักฐาน หน่วยงาน/กลุ่มสาระฯ 
แบบประเมินการสอนของครูโดยนักเรียน งานนิเทศ/กลุ่มบริหารวิชาการ 
แบบประเมินการสอนของครู งานนิเทศ/กลุ่มบริหารวิชาการ 
แบบประเมินการนิเทศแผน/ และการจัดการเรียนการสอน งานนิเทศ/กลุ่มบริหารวิชาการ 
แบบรายงานการจัดการเรียนการสอนของครู งานนิเทศ/กลุ่มบริหารวิชาการ 
 



~ ๑๘ ~ 

 คู่มือการประกันคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 
                                                                                                โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล  

 

ประเด็น/ ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเปน็ระบบ และน าผลมาพัฒนาผูเ้รียน 
(ค่าคะแนน ๔ คะแนน) 
คะแนน เกณฑ์การประเมินคุณภาพ 

๔ ครูร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียนได้ใน
ระดับดี  - ดีเย่ียม 

๓ ครูร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียนได้ใน
ระดับดี  - ดีเย่ียม 

๒ ครูร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียนได้ใน
ระดับดี  - ดีเย่ียม 

๑ ครูน้อยกว่าร้อยละ ๖๐  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียนได้ใน
ระดับดี  - ดีเย่ียม 

 

 

เคร่ืองมือวัดที่ใช้ 

เคร่ืองมือวัดผลที่ใช้/ร่องรอยหลักฐาน หน่วยงาน/กลุ่มสาระฯ 
แบบประเมินการสอนของครูโดยนักเรียน งานนิเทศ/กลุ่มบริหารวิชาการ 
แบบประเมินการสอนของครู งานนิเทศ/กลุ่มบริหารวิชาการ 
แบบประเมินการนิเทศแผน/ และการจัดการเรียนการสอน งานนิเทศ/กลุ่มบริหารวิชาการ 
แบบรายงานการจัดการเรียนการสอนของครู งานนิเทศ/กลุ่มบริหารวิชาการ 
แบบวิเคราะห์ข้อสอบ/เครื่องมือวัดผล ครูทุกกลุ่มสาระ 
 
ประเด็น/ ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพือ่พัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้  (ค่าคะแนน ๔ คะแนน) 
คะแนน เกณฑ์การประเมินคุณภาพ 

๔ ครูร้อยละ ๘๐ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ได้ในระดับดี  - ดีเย่ียม 

๓ ครูร้อยละ ๗๐ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ได้ในระดับดี  - ดีเย่ียม 

๒ ครูร้อยละ ๖๐ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ได้ในระดับดี  - ดีเย่ียม 

๑ ครูน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ได้ในระดับดี  - ดีเย่ียม 

 

 



~ ๑๙ ~ 

 คู่มือการประกันคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 
                                                                                                โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล  

 

เคร่ืองมือวัดที่ใช้ 

เคร่ืองมือวัดผลที่ใช้/ร่องรอยหลักฐาน หน่วยงาน/กลุ่มสาระฯ 
แบบประเมินการสอนของครูโดยนักเรียน งานนิเทศ/กลุ่มบริหารวิชาการ 
แบบประเมินการสอนของครู งานนิเทศ/กลุ่มบริหารวิชาการ 
แบบประเมินการนิเทศแผน/ และการจัดการเรียนการสอน งานนิเทศ/กลุ่มบริหารวิชาการ 
แบบรายงานการจัดการเรียนการสอนของครู งานนิเทศ/กลุ่มบริหารวิชาการ 
 
มาตรฐานที่ ๔  สืบสานงานพระราชด้าริ 
ประเด็น/ ตัวบ่งชี ที่ ๔.๑ ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ สืบสานงานตามโครงการพระราชด าริและศิลปาชีพในสถานศึกษา 
(ค่าคะแนน ๓ คะแนน) 

คะแนน เกณฑ์การประเมินคุณภาพ 
๓ โรงเรียนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ สืบสานงานตามโครงการพระราชด าริและศิลปาชีพใน

สถานศึกษาร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ของกิจกรรรมท่ีก าหนด มีผลการจัดกิจกรรมและระดับความ
พึงพอใจในระดับดี – ดีเย่ียม  

๒ โรงเรียนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ สืบสานงานตามโครงการพระราชด าริและศิลปาชีพใน
สถานศึกษาร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป ของกิจกรรรมท่ีก าหนด มีผลการจัดกิจกรรมและระดับความ
พึงพอใจในระดับดี – ดีเย่ียม 

๑ โรงเรียนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ สืบสานงานตามโครงการพระราชด าริและศิลปาชีพใน
สถานศึกษาน้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของกิจกรรรมท่ีก าหนด มีผลการจัดกิจกรรมและระดับ
ความพึงพอใจในระดับดี – ดีเย่ียม 

 

เคร่ืองมือวัดที่ใช้ 

เคร่ืองมือวัดผลที่ใช้/ร่องรอยหลักฐาน หน่วยงาน/กลุ่มสาระฯ 
แบบสรุปการจัดกิจกรรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๒๐ ~ 

 คู่มือการประกันคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 
                                                                                                โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล  

 

ประเด็น/ ตัวบ่งชี ที่ ๔.๒     ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ และสร้างความตระหนักการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวทางพระราชด าริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลท่ี ๙ 
(ค่าคะแนน ๓ คะแนน) 
 

คะแนน เกณฑ์การประเมินคุณภาพ 
๓ โรงเรียนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ และสร้างความตระหนักการอนรุักษ์ส่ิงแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวทางพระราชด าริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถในรัชกาลท่ี ๙ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ของกิจกรรรมท่ีก าหนด มีผลการจัด
กิจกรรมและระดับความพึงพอใจในระดับดี – ดีเย่ียม 

๒ โรงเรียนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ และสร้างความตระหนักการอนรุักษ์ส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวทางพระราชด าริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถในรัชกาลท่ี ๙ ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป ของกิจกรรรมท่ีก าหนด มีผลการจัด
กิจกรรมและระดับความพึงพอใจในระดับดี – ดีเย่ียม 

๑ โรงเรียนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ และสร้างความตระหนักการอนรุักษ์ส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวทางพระราชด าริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถในรัชกาลท่ี ๙ ร้อยละ ๕๐ ของกิจกรรรมท่ีก าหนด มีผลการจัดกิจกรรม
และระดับความพึงพอใจในระดับดี – ดีเย่ียม 

เคร่ืองมือวัดที่ใช้ 

เคร่ืองมือวัดผลที่ใช้/ร่องรอยหลักฐาน หน่วยงาน/กลุ่มสาระฯ 
แบบสรุปการจัดกิจกรรม  
 
ประเด็น/ ตัวบ่งชี ที่ ๔.๓  มีความภาคภูมิใจ และรักศักดิ์ศรีความเป็นลูกนวมินทร์ต่อการสืบสานงานพระราชด าริ 
(ค่าคะแนน ๔ คะแนน) 
 

คะแนน เกณฑ์การประเมินคุณภาพ 
๔ นักเรียนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปมีความภาคภูมิใจ และรักศักดิ์ศรีความเป็นลูกนวมินทร์ต่อการ

สืบสานงานพระราชด าริในระดับดีเย่ียม 
๓ นักเรียนร้อยละ ๗๐ ขึ้นไปมีความภาคภูมิใจ และรักศักดิ์ศรีความเป็นลูกนวมินทร์ต่อการ

สืบสานงานพระราชด าริในระดับดีเย่ียม 

๒ นักเรียนร้อยละ ๖๐ ขึ้นไปมีความภาคภูมิใจ และรักศักดิ์ศรีความเป็นลูกนวมินทร์ต่อการ
สืบสานงานพระราชด าริในระดับดีเย่ียม 

๑ นักเรียนน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ มีความภาคภูมิใจ และรักศักดิ์ศรีความเป็นลูกนวมินทร์ต่อการ
สืบสานงานพระราชด าริในระดับดีเย่ียม 

เคร่ืองมือวัดที่ใช้ 

เคร่ืองมือวัดผลที่ใช้/ร่องรอยหลักฐาน หน่วยงาน/กลุ่มสาระฯ 
แบบประเมินความภาคภูมิใจ เจตคติต่อความเป็นลูกนวมินทร์  



~ ๒๑ ~ 

 คู่มือการประกันคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 
                                                                                                โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล  

 

ส่วนท่ี ๒ 
แนวทางการเก็บข้อมูล/ ร่องรอยหลักฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 
 

ตัวบ่งชี้ / ประเด็น ร่องรอยหลักฐาน กลุ่มสาระ/หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๑   
ความสามารถในการอ่าน 
เขียน การส่ือสาร และการ
คิดค านวณตามเกณฑ์ของ
แต่ละระดับช้ัน 

๑) สรุปผลการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียนส่ือความ  วัดผล 
๒) สรุปข้อมูลสถิติการใช้ห้องสมุด ตลอดปีการศึกษา ห้องสมุด 
๓) สรุปข้อมูลรักการอ่าน / สมุดบันทึกการอ่าน ห้องสมุด 
๔) สรุปโครงการพัฒนาทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ/ภาษาท่ีสาม ภาษาต่างประเทศ 
๕) สรุปโครงการหมอภาษาพัฒนาเยาวชน ภาษาไทย 
๖) สรุปโครงการกิจกรรมทักษะทางการค านวณและคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
๗) สรุปการเขียนเรียงความ ส่ือความของนักเรียนในวันส าคัญต่างๆ ภาษาไทย 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๒  
ความสามารถการคิด
วิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปล่ียนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา                              

๑) สรุปกิจกรรมการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา วิทยาศาสตร์ 
๒) สรุปข้อมูลกิจกรรมโครงงาน/ชุมนุม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๓) สรุปการจัดการเรียนการสอนและผลงานนักเรียนรายวิชา IS ครูผู้สอน IS 
๔) ตัวอย่างงานวิจัยท่ีมีคุณภาพของนักเรียน ครูผู้สอน 
๕) กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะความสามารถพิเศษต่างๆ โครงการพิเศษ 
๖) การจัดการเรียนรู้/แผนการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมความสามารถ กลุ่มวิชาการและกลุ่มสาระฯ 
    การคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย  

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๓ 
มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 

๑) ผลงานหรือนวัตกรรมของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระ 
๒) ผลงานและการเผยแพร่จากการท า IS (IS2 และ IS3) 
 

ทุกกลุ่มสาระฯ 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๔ 
ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร 

๑) ผลการเรียนกลุ่มรายวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี งานคอมพิวเตอร์/โสตฯ 
๒) ตัวอย่างผลงาน/โครงงานของนกัเรียนด้านเทคโนโลยี งานคอมพิวเตอร์/โสตฯ 
๓) แบบสรุปข้อมูลการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสืบค้น  งานคอมพิวเตอร์/โสตฯ 
๔) สรุปข้อมูลการใช้ห้อง E-Learning งานคอมพิวเตอร์/โสตฯ 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๕ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

๑) โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มวิชาการและกลุ่มสาระฯ 
๒) การจัดการเรียนการสอนตามตารางสอน กลุ่มวิชาการและกลุ่มสาระฯ 
๓) สรุปการใช้และการประเมินผลหลักสูตร กลุ่มวิชาการและกลุ่มสาระฯ 

๑) ๔) สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกรายวิชา วัดผล 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๖ มีความรู้ 
ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ี
ดีต่องานอาชีพ 

๑) สรุปข้อมูลการแนะแนวการศึกษาต่อนักเรียน ม.๓ และ ม.๖ งานแนะแนว 
๒) สรุปผลการศึกษาต่อของนักเรียน ม.๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ งานแนะแนว 
๓) สรุปข้อมูลหรือผลงานโครงงานอาชีพของนักเรยีน กลุ่มสาระฯการงาน 
๔) สรุปข้อมูลเจตคตืท่ีดีต่องานอาชีพของผู้เรียน 

 
 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 



~ ๒๒ ~ 

 คู่มือการประกันคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 
                                                                                                โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี ้/ ประเด็น ร่องรอยหลักฐาน กลุ่มสาระ/หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๗ การมี
คุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี
ตามสถานศึกษาก าหนด โดย
ไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีงามของ
สังคม 

๑) สรุปงานวินัยและความประพฤติของนักเรียน งานวินัยและความประพฤติ 

๒) สรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน วัดผล/กลุ่มบริหารบุคคล 

๓) สรุปกิจกรรมค่ายคุณธรรมและจริยธรรมทุกระดับช้ัน กลุ่มบริหารบุคคล 

๔) สรุปกิจกรรมเข้าร่วมวันส าคัญทางศาสนา งานคุณธรรมฯ 
๕) สรุปกิจกรรมเชิดชูเกียรตินักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ กลุ่มบริหารบุคคล 

๖) สรุปกิจกรรมตักบาตรทุกวันพฤหัสบดี สังคมศึกษา 

๗) คู่มือการพัฒนาตนเองของนักเรียน หรือ สมุดบันทึกความดี กลุ่มบริหารบุคคล 

๘) สรุปกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมของนักเรียน เช่น ความพอเพียง งานคุณธรรมฯ 
    ความกตัญญู ซื่อสัตย์สุจริต ระเบียบวินัย ฯลฯ  

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๘ ความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย 

๑) ๑) สรุปกิจกรรมรักษ์ไทย / กิจกรรมวันสุนทรภู่ ภาษาไทย 

๒) สรุปกิจกรรมท่ีส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ภาษาไทย/ศิลปะ/สังคม 

    เช่น แห่เทียนจ าน าพรรษา สวดโอ้เอ้วิหารราย  ประกวดมารยาท  
๓) สรุปกิจกรรมทางด้านดนตรี-นาฏศิลปไ์ทย ศิลปะ 

    เช่น พิธีไหว้ครูดนตรีไทย การแสดงโขน  
๔) สรุปกิจกรรมการใช้แหล่งเรียนรู้/ครูภูมิปัญญาในท้องถิ่น กลุ่มสาระฯ ท่ีเกี่ยวข้อง 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๙ การยอมรับท่ี
จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 

๒) ๑) สรุปกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๒) สรุปกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน และสภานักเรียน สภานักเรียน 

๓) สรุปกิจกรรมท างานเครือข่ายนักเรียนตามแนววิถีประชาธิปไตย สภานักเรียน 

๔)สรุปกิจกรรมท างานเครือข่ายแกนน าจิตอาสาของกลุ่มนักเรียน นักเรียนแกนน าท่ีเกี่ยวข้อง 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๑๐ สุขภาวะ
ทางร่างกาย และลักษณะจิต
สังคม 

๓) ๑) สรุปผลทดสอบสมรถภาพทางกาย และสุขภาพจิต พลศึกษา / แนะแนว 

๒) สรุปผลน้ าหนัก ส่วนสูง และภาวะทางโภชนาการของนักเรียน งานอนามัย 

๓) สรุปผลการแข่งขันทักษะกีฬาท้ังภายในและภายนอก พลศึกษา 

๕) สรุปผลการด าเนินงานห้องเรียนสีขาว โรงเรียนปลอดบุหรี่ งานแก้ไข ป้องกันยาเสพติด 

๖) สรุปผลการด าเนินกิจกรรมกลุ่มต่อต้านยาเสพติด งานแก้ไข ป้องกันยาเสพติด 

๗) สรุปโครงการ Case Conference แนะแนว 

๘) สรุปโครงการส่งเสริมสุนทรียภาพทางด้านดนตรี และศิลปะ ศิลปะ 



~ ๒๓ ~ 
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ตัวบ่งชี้ / ประเด็น ร่องรอยหลักฐาน กลุ่มสาระ/หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๑ การมีเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ี
สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

๑) เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจของสถานศึกษา ส านักผู้อ านวยการ 

๒) โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนตาม เป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
พันธกิจของสถานศึกษา 

ส านักผู้อ านวยการ 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๒ มีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

๑) แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ งานแผนงาน 
๒) แผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา งานแผนงาน 
๓) แผนงานกลุ่มบริหารท้ัง ๔ ฝ่าย งานแผนงานกลุ่มบริหาร 
๔) แผนการจัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๕๙- ๒๕๖๐ งานแผนงาน 
๑) สรุปผลการด าเนินงานของเครือข่ายผู้ปกครอง งานเครือข่ายผู้ปกครอง 
๒) สรุปผลการด าเนินงานของสมาคมผู้ปกครองและครูฯ สมาคมผู้ปกครองและครูฯ 
๓) สรุปผลการประชุมและการด าเนินงานคณะกรรมการ คณะกรรมการสถานศึกษา 
     สถานศึกษา  
๔) สรุปผลการด าเนินงานของภาคีเครือข่าย และหน่วยงาน งานสัมพันธ์ชุมชน 
     ภายนอก  

ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๓  ด าเนินงานพัฒนา
วิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

๑)แผนงานพัฒนาวิชาการของสถานศึกษา 
๒)สรุปผล/โครงการพัฒนาวิชาการของสถานศึกษา 

กลุ่มบริหารวิชาการ 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๔ พัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทาง
วิชาชีพ 

๑)แผนงานพัฒนาครูและบุคลากรของสถานศึกษา 
๒)สรุปผล/โครงการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๕  จัดสภาพแวดล้อม
ทางกายและสังคมท่ีเอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

๑)แผนงานพัฒนาสภาพแวดล้อมและกายภาพ กลุ่มบริหารทั่วไป 

๒)สรุปผล/โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและกายภาพ  

ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๖ จัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 

๑)แผนงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่าย งานระบบเทคโนโลยี 

 
 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 



~ ๒๔ ~ 
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มาตรฐานที่ ๔ สืบสานงานพระราชด าริ 
ตัวบ่งชี ้/ ประเด็น ร่องรอยหลักฐาน กลุ่มสาระ/หน่วยงานที่

เก่ียวข้อง 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๔.๑ ส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้ สืบสานงานศิลปาชีพและ
โครงการพระราชด าริใน
สถานศึกษา 

๑)การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโขน/อนุรักษผ้์าไทย  

๒) การจัดกิจกรรมป่ารักษ์น้ าและเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ 
๓) การส่งเสริมกิจกรรมศิลปาชีพในสถานศึกษา 
๔) หลักสูตรราชินีศึกษา (กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ) 

 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๔.๒ มีความภาคภูมิใจ 
และรักศักดิ์ศรีความเป็นลูกนวมิ
นทร์ต่อการสืบสานงาน
พระราชด าริ 

๑)แบบประเมินความภาคภูมิใจและเจตคติต่อการสืบสานงาน
พระราชด าริ และความเป็นลูกนวมินทร์ 

 

 

 

 
 

ตัวบ่งชี้ / ประเด็น ร่องรอยหลักฐาน กลุ่มสาระ/หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ เรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 

๑) แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ กลุ่มวิชาการและกลุ่มสาระฯ 

๒) สรุปผลการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของ กลุ่มวิชาการและกลุ่มสาระฯ 

    ของแต่ละกลุ่มสาระฯ ท่ีเป็นเลิศ (Best Practice)  

  

  

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

๑) นวัตกรรมหรือผลงานของครูผู้สอน กลุ่มวิชาการและกลุ่มสาระฯ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 มีการบริหาร
จัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

๑)แบบรายงานการจัดการเรียนการสอนของครู 
๒)บันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้ของคร ู

ครูทุกกลุ่มสาระฯ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔  ตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

๑) ระเบียบการวัดผลประเมินผลของโรงเรียน ทะเบียน/วัดผล 
๒) สรุปเครื่องมือ ข้อสอบส าหรับการประเมินความรู้ของผู้เรียน วัดผล 
๓) สรุปการวิเคราะห์ข้อสอบทุกรายวิชา วัดผล 
๔) สรุปผลการจบหลักสูตรของนักเรียน ทะเบียน 
๕) สรุปผลการด าเนินงานการวัดผล ประเมินผลความรู้ผู้เรียน ทะเบียน/วัดผล 
  

ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

๑)แบบรายงานการจัดการเรียนการสอนของครู 
๒)บันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้ของคร ู

ครูทุกกลุ่มสาระ 

มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
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