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ส่วนที่ 3 
มาตรฐานการศึกษา โรงเรียนนบพิต าวิทยา 

 
         โรงเรียนนบพิต ำวิทยำ อ ำเภอนบพิต ำ  จังหวัดนครศรีธรรมรำช  เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  

มัธยมศึกษำ เขต  12  ได้รับจัดสรรงบประมำณ ประจ ำปี  2563 ได้ก ำหนดมำตรฐำนเพ่ือประกัน
คุณภำพภำยในโรงเรียนนบพิต ำวิทยำ  ตำมวิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้ำประสงค์  นโยบำยของโรงเรียน       
กลยุทธ์โรงเรียน  เอกลักษณ์โรงเรียน  อัตลักษณ์โรงเรียน  เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรขับเคลื่อนกำรจัด
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดกำรศึกษำแห่งชำติ  พ.ศ. 2542   ดังนี้ 

 
 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ก าหนดงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาตัวช้ีวัดตามมาตรฐานการศึกษา 

เพื่อการประกันคุณภาพภายใน 
เป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน แนบท้ายประกาศ

โรงเรียนนบพิต าวิทยา 
เรื่อง ก าหนดเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ฉบับลงวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
--------------------------------------------------------- 

 โรงเรียนนบพิต ำวิทยำ ได้ก ำหนดเป้ำหมำยควำมส ำเร็จตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ.๒๕๖๑ อยู่ในระดับ ดีเลิศ ประกอบด้วย ๓  มำตรฐำน  ได้แก่ 

มาตรฐาน เป้าหมาย 
มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพผู้เรียน ดีเลิศ 
มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ดีเลิศ 
มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ดีเลิศ 

 
โดยแต่ละมำตรฐำนมีรำยละเอียดดังนี้ 

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน (ระดับ ดีเลิศ) 
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
       ๑. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  

๑.๑ ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน เขียนภำษำไทยอยู่ในระดับ ดี ตำมเกณฑ์
สถำนศึกษำ 

๑.๒ ผู้เรียนร้อยละ ๖๐ มีควำมสำมำรถในกำรสนทนำ น ำเสนองำน ผลงำน ได้ระดับ ดี 
๑.๓ ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ มีควำมสำมำรถใช้ภำษำอังกฤษแนะน ำตนเอง สถำนศึกษำ และสนทนำ

อย่ำงง่ำยได้ 
๑.๔ ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ มีควำมสำมำรถคิดค ำนวณ เพ่ือน ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ 
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๑.๕ ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ที่เรียนรำยวิชำมัคคุเทศก์ สำมำรถใช้ภำษำ ในกำรเป็นมัคคุเทศก์ น ำชม
แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นได้ 

      ๒. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 
 ๒.๑ ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำย
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบกำรตัดสินใจ 
      ๓. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  

๓.๑ ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีผลงำนจำกกำรท ำโครงงำน/ผลงำนประดิษฐ์ใหม่ และสำมำรถอธิบำย
หลักกำร แนวคิด ขั้นตอนกำรท ำงำน และปัญหำอุปสรรคของกำรท ำงำนได้ 

 
      ๔. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๔.๑ ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ สำมำรถสืบค้นข้อมูลจำกอินเทอร์เน็ตและน ำควำมรู้ไปสร้ำงสรรค์ผลงำนได้ 
๕. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
๑) ผู้เรียนร้อยละ ๔๔ ได้ระดับผลกำรเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย เกรดระดับ 

๓ขึ้นไป 
๒) ผู้เรียนร้อยละ ๓๐ ได้ระดับผลกำรเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ เกรด

ระดับ ๓ ขึ้นไป 
๓) ผู้เรียนร้อยละ ๔๒ ได้ระดับผลกำรเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ เกรดระดับ ๓ 

ขึ้นไป 
๔) ผู้เรียนร้อยละ ๖๕ ได้ระดับผลกำรเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ

และวัฒนธรรม  เกรดระดับ ๓ ขึ้นไป 
๕) ผู้เรียนร้อยละ ๗๓ ได้ระดับผลกำรเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ เกรดระดับ ๓   

ขึ้นไป 
๖) ผู้เรียนร้อยละ ๙๒ ได้ระดับผลกำรเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและ 

พลศึกษำ เกรดระดับ ๓ ขึ้นไป 
๗) ผู้เรียนร้อยละ ๖๘ ได้ระดับผลกำรเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและ

เทคโนโลยี เกรดระดับ ๓ ขึ้นไป 
๘) ผู้เรียนร้อยละ ๒๔ ได้ระดับผลกำรเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 

เกรดระดับ ๓ ขึ้นไป 
๙) ผู้เรียนร้อยละ ๕๘ ได้ระดับผลกำรเรียนเฉลี่ยรวมตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ เกรดระดับ ๓   

ขึ้นไป 
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๕.๒ ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ม.๓  
๑) กลุ่มสำระภำษำไทย เพ่ิมขึ้น ร้อยละ ๓  
๒) กลุ่มสำระคณิตศำสตร์ เพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๓ 
๓) กลุ่มสำระวิทยำศำสตร์ เพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๓  
๔) กลุ่มสำระภำษำต่ำงประเทศ เพ่ิมขึ้น ร้อยละ ๓ 

๕.๓ ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ม. ๖   
๑) กลุ่มสำระภำษำไทย เพ่ิมขึ้น ร้อยละ ๓  
๒) กลุ่มสำระคณิตศำสตร์ เพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๓ 
๓) กลุ่มสำระวิทยำศำสตร์ เพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๓  
๔) กลุ่มสำระภำษำต่ำงประเทศ เพ่ิมขึ้น ร้อยละ ๓ 
๕) กลุ่มสำระสังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม เพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๓ 

       ๖. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
๖.๑ ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีควำมรู้และทักษะพ้ืนฐำนอำชีพอย่ำงน้อย ๑ อย่ำง  

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑. มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 

๑.๑ ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีควำมรับผิดชอบ มีวินัย มีภำวะผู้น ำ และมีจิตอำสำ 
๒. มีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 

๒.๑ ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ ร่วมโครงกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชน 
๒.๒ ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีควำมภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่ำของควำมเป็นไทย มีส่วนร่วมในกำร
อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญำไทย 
     ๑) ผู้เรียนรว่มกิจกรรมบุญสำรทเดือนสิบ 
     ๒) ผู้เรียนรว่มกิจกรรมแห่เทียนพรรษำ 

๓. ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
 ๓.๑ ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ อยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุขบนควำมแตกต่ำงทำงวัฒนธรรม เชื้อชำติ ภำษำ 

ประเพณี และควำมคิดเห็นที่แตกต่ำง 
๔. มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

๔.๑ ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ มีร่ำงกำยแข็งแรง ไม่เก่ียวข้องกับยำเสพติด และแก้ปัญหำโดยไม่ใช้ควำม
รุนแรง 

๔.๒ ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ท ำกิจกรรมร่วมกับชุมชนสำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่ำงมีควำมสุข ไม่มีควำม
ขัดแย้ง 
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มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ (ระดับ ดีเลิศ) 
๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดที่ชัดเจน   

๑) มีเป้ำหมำยวิสัยทัศน์และพันธกิจที่โรงเรียนนบพิต ำวิทยำก ำหนดชัดเจน สอดคล้องกับ
บริบทของโรงเรียนนบพิต ำวิทยำ ควำมต้องกำรชุมชน นโยบำยของรัฐบำล แผนกำรศึกษำแห่งชำติ เป็นไป
ได้ในกำรปฏิบัติ ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
๑) ระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของโรงเรียนนบพิต ำวิทยำที่ชัดเจน มีประสิทธิภำพ ส่งผลต่อ

คุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของโรงเรียนนบพิต ำวิทยำ โดยควำมร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย           
๒) โรงเรียนใช้ PDCA ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ  

๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

๑) ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำน ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำโรงเรียน
นบพิต ำวิทยำ และทุกกลุ่มเป้ำหมำย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง  

๒) โรงเรียนมีกำรปรับปรุงและพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำทุกปี โดยควำมร่วมมือของโรงเรียน 
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ และผู้ปกครอง  

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
      ๑) โรงเรียนพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำร้อยละ ๘๐ ให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ

ตรงตำมควำมต้องกำรของครู และโรงเรียนนบพิต ำวิทยำ และจัดให้มีชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพเพ่ือ
พัฒนำงำน (PLC)        

๒) โรงเรียนสนับสนุนให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำร้อยละ ๘๐ ได้รับกำรอบรม สัมมนำ 
ศึกษำดูงำน ตำมควำมต้องกำรสอดคล้องกับกำรปฏิบัติไม่ต่ ำกว่ำ ๑๒ ชั่วโมง/ปีกำรศึกษำ  
       ๓) โรงเรียนก ำหนดให้ครูร้อยละ ๙๐ มีแผนพัฒนำตนเอง( ID PLAN) 
       ๔) โรงเรียนก ำหนดให้ครูร้อยละ ๙๐ มีกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนรำยบุคคล (PSAR) ทุก
ภำคเรียน 

๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
๑) โรงเรียนจัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมี

คุณภำพ และมีควำมปลอดภัย  
๒) โรงเรียนมีสภำพแวดล้อมที่ร่มรื่น มีที่พักผ่อนที่เพียงพอส ำหรับนักเรียน  
๓) โรงเรียนมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำรที่เพียงพอและปลอดภัย 
๔) โรงเรียนมีห้องสมุด ห้องปฏิบัติกำร และจัดเวทีทำงวิชำกำรให้แก่นักเรียนทุกคนได้

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน อย่ำงน้อย ๑ ครั้ง / ปีกำรศึกษำ 
 



                                                                                                               ๖๗ 

 

๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรยีนรู้ 
     ๑) โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงเพียงพอ 
     ๒) โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เหมำะสมกับสภำพ

ของโรงเรียนนบพิต ำวิทยำ  
 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (ระดับ ดีเลิศ) 
๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต

จริงได้ 
     ๑) ครูร้อยละ ๘๐ จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริงตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ 

ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถำนศึกษำโรงเรียนนบพิต ำวิทยำ มีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สำมำรถน ำไปจัดกิจกรรม
ได้จริง และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ มีนวัตกรรมในกำรจัดกำรเรียนรู้          

    ๒) ครรู้อยละ ๘๐ จัดกำรเรียนรู้ที่ให้นักเรียนเกิดกระบวนกำรคิดวิเครำะห์ และคิดสร้ำงสรรค์
โดยกำรปฏิบัติจริงผ่ำนกำรท ำเป็นโครงงำน/กิจกรรม/กำรฝึกปฏิบัติในสถำนกำรณ์จริง และนักเรียนขยำย
ควำมคิด น ำไปใช้ในชีวิตจริงได้  

    ๓) ครูร้อยละ ๘๐ ในแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ใช้เทคนิคกำรสอนอย่ำงน้อย ๒ รูปแบบ  
๓.๒  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
     ๑) ครูร้อยละ ๘๐ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญำท้องถิ่นที่

เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง  
๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
       ๑) ครูร้อยละ ๘๐ มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้กัน

อย่ำงมีควำมสุข         
       ๒) ครรู้อยละ ๘๐ ร่วมกับนักเรียนก ำหนดแนวทำงกำรเรียนรู้และกำรปฏิบัติตนในห้องเรียน  
๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
      ๑) ครูร้อยละ ๘๐ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือ

และวิธีกำรวัดและประเมินผลที่หลำกหลำยตำมศักยภำพของผู้เรียน ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และน ำผล
มำพัฒนำผู้เรียน 

      ๒) ครูร้อยละ ๘๐ มีข้อมูลนักเรียนเป็นรำยบุคคล และน ำไปวิเครำะห์วำงแผนพัฒนำกำรเรียน
กำรสอน  

      ๓) ครูร้อยละ ๘๐ มีแผนกำรวัดและประเมินผลนักเรียนชัดเจนตลอดปีกำรศึกษำ (มีกำร
ก ำหนดสัดส่วนคะแนน จ ำนวนชิ้นงำน และพฤติกรรมนักเรียน ชัดเจน) มีกำรวิเครำะห์ผลกำรเรียนรู้ของ
นักเรียน และน ำผลมำพัฒนำให้นักเรียนบรรลุผลตำมตัวชี้วัดของหลักสูตร  



                                                                                                               ๖๘ 

 

๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

     ๑) ครูร้อยละ ๘๐ มีชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพระหว่ำงครูเพ่ือพัฒนำและปรับปรุงกำร
จัดกำรเรียนรู้       

 


