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มาตรฐานที่  1  คุณภาพของ
ผู้เรียน 

    

1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ของผู้เรียน 

    

     1)  มีความสามารถใน
การอ่าน  การเขียน  การ
สื่อสารและการคิดค านวณ 

วิชาการ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

-พัฒนาการเรียนการสอนและการสร้างสื่อการ
สอนคณิตศาสตร์ 
-การแข่งขันทางวิชาการ (A-Math) 
-ค่ายคณิตศาสตร์ 

-แบบประเมินการอ่าน เขียน 
-แบบประเมินการสื่อสาร 
-แบบประเมินการคิดค านวณ 
-รายงานการอ่าน เขียน 
ภาษาไทย เขียนตามเกณฑ์  
ของแต่ละระดับชั้น 
-รายงานการอ่าน เขียน 
ภาษาอังกฤษ เขียนตาม 
เกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
-รายงานการคิดค านวณ ตาม
เกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
-แผนการจัดการเรียนรู้ 
-ภาพถ่าย 
-เกียรติบัตร 
 

วิชาการ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
ภาษาไทยที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

-จัดหาและผลิตสื่อนวัตกรรมเพ่ือการเรียนการ
สอน 
-ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

วิชาการ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

-ค่ายภาษาอังกฤษ 
-ภาษาอังกฤษวันละค า 

ห้องสมุด ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน -ยอดนักอ่านประจ าเดือน 
-บักทึกรักการอ่าน 

   



     2)  มีความสามารถใน
การวิเคราะห์และคิดอย่างมี
วิจารณญาณ  อภิปราย  
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
และแก้ปัญหา 

วิชาการ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

-พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
-สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
-ค่ายวิทยาศาสตร์ 

-แผนการจัดการเรียนรู้ 
-วิจัยในชั้นเรียน 
-แบบประเมินการคิดวิเคราะห์ 
-ภาพถ่าย 
-เกียรติบัตร 
 
 
 
 
 

วิชาการ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

-ค่ายคณิตศาสตร์ 

วิชาการ ส่งเสริมผู้เรียนด้านกระบวนการคิด
วิเคราะห์และการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

-ส่งเสริมผู้เรียนด้านกระบวนการคิดวิเคราะห์
และการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

วิชาการ พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต -ชุมนุม 
วิชาการ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
-โครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี 
-ค่ายบูรณาการห้องเรียนพิเศษ 

     3)  มีความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรม 

วิชาการ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 

-โครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี 

-แผนการจัดการเรียนรู้ 
-ผลงานนักเรียน 
-ภาพถ่าย 
-เกียรติบัตร 
 
 
 
 
 
 

วิชาการ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

-พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
 

วิชาการ พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต -ชุมนุม 
วิชาการ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

-ค่ายคอมพิวเตอร์ 
 



     4)  มีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
และการสื่อสาร 

วิชาการ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

-พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนงาน
คอมพิวเตอร์ 
-ค่ายคอมพิวเตอร์ 

-แผนการจัดการเรียนรู้ 
-ผลงานนักเรียน 
-ห้องเรียนออนไลน์ (DLIT) 
-ภาพถ่าย 
-เกียรติบัตร 

     5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

วิชาการ การแข่งขันทักษะวิชาการ -การแข่งขันทักษะวิชาการ 
-งานศิลปหัตถกรรม 

-ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
-ผลการทดสอบระดับชาติ 
-ภาพถ่าย 
-เกียรติบัตร 
 
 
 

วิชาการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน -การสอนเสริมความรู้ O-NET 
 

วิชาการ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 

-ส่งเสริมการเรียนรู้ตามศักยภาพ 

     6)  มีความรู้  ทักษะ
พ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่องาน
อาชีพ 

วิชาการ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

-พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนงานช่าง 
-พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนงานบ้านงาน
ประดิษฐ์ 
-พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนงานเกษตร 

-บนัทกึการศกึษาต่อของ
นักเรยีนระดับชั้น ม.3 และม.6  
-บันทกึการฝึกงานหรือการ
ท างาน  
-แบบประเมินความพึงพอใจ 
-ผลงานนักเรียน 
-ภาพถ่าย 
-เกียรติบัตร 
 

วิชาการ พัฒนางานแนะแนว -งานแนะแนว 
วิชาการ พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต -ชุมนุม 
วิชาการ พัฒนานักเรียนที่เน้นสมรรถนะทาง

วิชาชีพ 
-พัฒนาการเรียนการสอนช่างอุตสาหกรรม 
-พัฒนาการเรียนการสอนพาณิชยกรรม 



1.2  คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ของผู้เรียน 

    

     1)  การมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนด 

วิชาการ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

-ประกวดมารยาทไทย -โครงงานคุณธรรม 
-ผลการประเมนิคุณลักษณะ
อันพงึประสงค์ 
-ผลงานนักเรียน 
-ภาพถ่าย 
-เกียรติบัตร 
 

วิชาการ เปิดบ้านคุณธรรม -เปิดบ้านคุณธรรม 
บริหารทั่วไป พัฒนางานบริหารทั่วไป -ธนาคารขยะ 
บริหารทั่วไป พัฒนางานกิจการนักเรียน -ส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน 
บริหารทั่วไป กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน -ค่ายคุณธรรมจริยธรรม 

     2)  ความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย 

วิชาการ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

-น าวัดเข้าสู่โรงเรียนและสวดมนต์ท านอง
สรภัญญะ 

-การแสดงตนตรี นาฏศิลป์ต่อ
หน้าสาธารณชน 
-กิจกรรมวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 
-ละอ่อนนาน้อยฮักโลก  
-โครงการรักษ์ป่าน่าน 
-สืบสานประเพณีถวายทาน
สลากภัต 
-กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 
-ผลงานนักเรียน 
-ภาพถ่าย 
-เกียรติบัตร 

วิชาการ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
ภาษาไทยที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

-วันสุนทรภู ่
-วันภาษาไทยแห่งชาติ 

วิชาการ สถานศึกษาพอเพียง -ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงจากบ้านสู่
โรงเรียน 

วิชาการ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นภายใต้
เศรษฐกิจพอเพียง 

-การจัดนิทรรศการ (นาน้อยวิชาการ) 

บริหารทั่วไป กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน -แห่เทียน 
บริหารทั่วไป กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน -ไหว้คร ู



     3)  การยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

วิชาการ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

-ส่งเสริมประชาธิปไตยและกฎหมาย -ภาพถ่าย 
-เกียรติบัตร 
 

วิชาการ การศึกษาพิเศษ การจัดการเรียน
รวม 

-การจัดการเรียนรวม 

บริหารทั่วไป พัฒนางานกิจการนักเรียน -ประชาธิปไตยและสภานักเรียน 
วิชาการ พัฒนางานแนะแนว -งานแนะแนว 
บริหารทั่วไป กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน -ลูกเสือเนตรนารี 
วิชาการ พัฒนางานแนะแนว -ปัจฉิมนิเทศนักเรียน 
วิชาการ ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกรีฑา -การแข่งขันกรีฑามัธยมจังหวัดน่าน 
วิชาการ พัฒนาทักษะทางด้านกีฬา -กรีฑาสีภายใน 

-การแข่งขันกีฬา 
บริหารทั่วไป กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน -ค่ายคุณธรรมจริยธรรม 
บริหารทั่วไป กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน -นักศึกษาวิชาทหาร 

     4)  สุขภาวะทางร่างกาย
และลักษณะจิตสังคม 

วิชาการ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

-การพัฒนาการเรียนการสอนสุขศึกษาและพล
ศึกษา 
 

-น้ าหนักส่วนสูง 
-กิจกรรมบริจาคโลหิต 
-อย.น้อย 
-มินิมาราธอน 
-ภาพถ่าย 
-เกียรติบัตร 
 

วิชาการ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
สาระการเรียนรู้ศิลปะ 

-การพัฒนาการเรียนการสอนศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์ 

วิชาการ พัฒนางานแนะแนว -ปัจฉิมนิเทศนักเรียน 
วิชาการ ยุวชนประกันภัย -ยุวชนประกันภัย 



 วิชาการ ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกรีฑา -การแข่งขันกรีฑามัธยมจังหวัดน่าน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิชาการ พัฒนาทักษะทางด้านกีฬา -กรีฑาสีภายใน 
-กรีฑานักเรียนมัธยมจังหวัดน่าน 
-ส่งเสริมความเป็นเลิศกีฬากาบัดดี ้
-การแข่งขันกีฬา 

วิชาการ พัฒนาคุณภาพเครื่องดนตรี 
วงโยธวาทิต 

-พัฒนาคุณภาพเครื่องดนตรี 
วงโยธวาทิต 

บริหารทั่วไป พัฒนางานบริหารทั่วไป -ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย 
บริหารทั่วไป พัฒนางานบริหารทั่วไป -ส่งเสริมคุณภาพโภชนาการ 
บริหารทั่วไป พัฒนางานกิจการนักเรียน -ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

มาตรฐานที่  2  
กระบวนการบริหารและ
จัดการ 

    

2.1  การมีเป้าหมาย  
วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่
สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

งบประมาณ พัฒนางานบริหารงบประมาณ งานแผนงาน แผนปฏิบัติการประจ าปี 
แผนกลยุทธ์ 
 
 
 
 



2.2  มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 

วิชาการ พัฒนางานแนะแนว -งานแนะแนว -แผนปฏิบัติการประจ าปี 
-แผนกลยุทธ์ 
-สารสนเทศโรงเรียน 
-SAR 
-ค าสั่งการปฏิบัติงานประจ าปี 
-ภาพถ่าย 
-เกียรติบัตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิชาการ พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน -การประกันคุณภาพภายใน 
วิชาการ พัฒนางานวิชาการ -พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

-นิเทศภายใน 
-การวิจัยในชั้นเรียน 

วิชาการ ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร -หลักสูตรโรงเรียน 
งบประมาณ พัฒนางานบริหารงบประมาณ -พัฒนางานบริหารงบประมาณ 
งบประมาณ ค่าสาธารณูปโภค -ค่าสาธารณูปโภค 
บริหารทั่วไป พัฒนางานบริหารทั่วไป -ประชาสัมพันธ์ 
บริหารทั่วไป พัฒนางานกิจการนักเรียน -ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (ประชุม

ผู้ปกครอง เยี่ยมบ้านนักเรียน) 
บริหารทั่วไป พัฒนางานกิจการนักเรียน -รักษาวามปลอดภัยในโรงเรียน 
บริหารทั่วไป พัฒนางานกิจการนักเรียน -การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา

และเครือข่ายผู้ปกครอง 



2.3  ด าเนินงานพัฒนา
วิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

วิชาการ ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร -หลักสูตรโรงเรียน -แผนปฏิบัติการประจ าปี 
-แผนกลยุทธ์ 
-หลักสูตรโรงเรียน 
-วิจัยในชั้นเรียน 
-ภาพถ่าย 
-เกียรติบัตร 
 

วิชาการ ซื้อหนังสือแบบเรียน -ซื้อหนังสือเรียน 
วิชาการ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
-ค่ายภาษาอังกฤษ วันคริสต์มาส 
-วันฮาโลวีน วันตรุษจีน 
-วันทานาบาตะ 

ห้องสมุด ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน -แนะน าหนังสือน่าอ่าน  -ข่าวเด่นประจ าวัน  
-เสียงตามสาย            -ยุวบรรณารักษ์ 

วิชาการ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 

-ค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ 

วิชาการ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

-ค่ายวิทยาศาสตร์ 

วิชาการ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

-ค่ายคอมพิวเตอร์ 
 

วิชาการ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

-ค่ายคณิตศาสตร์ 

วิชาการ การแข่งขันทักษะวิชาการ -การแข่งขันทักษะวิชาการ 
-งานศิลปหัตถกรรม 

วิชาการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน -การสอนเสริมความรู้ O-NET 
วิชาการ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
-ส่งเสริมการเรียนรู้ตามศักยภาพ 



2.4  พัฒนาครูและบุคลากร
ให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

บุคคล พัฒนาครูสู่สมาร์ท -การอบรมพัฒนาครู 
-การศึกษาดูงาน 

-แผนกลยุทธ์ 
-แผนปฏิบัติการประจ าปี 
-กิจกรรม PLC 
-นวัตกรรมการสอน 
-ภาพถ่าย 
-เกียรติบัตร 

วิชาการ พัฒนางานวิชาการ -นิเทศภายใน 

2.5  จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

วิชาการ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

-ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้คณิตศาสตร์ -แผนกลยุทธ์แบบประเมิน 
-แผนปฏิบัติการประจ าปี 
-แบบประเมินความพึงพอใจ 
-ภาพถ่าย 
 

วิชาการ การเรียนรู้สู่สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

-สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

วิชาการ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

-พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

วิชาการ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 

-พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

บริหารทั่วไป พัฒนางานบริหารทั่วไป -ธนาคารขยะ 
บริหารทั่วไป พัฒนางานบริหารทั่วไป -พัฒนาอาคารสถานที่ 

 
2.6  จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

ห้องสมุด ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน -มุมอินเทอร์เน็ตเพ่ือการค้นคว้า 
-สื่อมัลติมีเดีย 

-แบบประเมินความพึงพอใจ 
-ภาพถ่าย 
 บริหารทั่วไป พัฒนางานบริหารทั่วไป -บริการสารสนเทศ/ICT 

บริหารทั่วไป พัฒนางานบริหารทั่วไป -โสตทัศนูปกรณ์ 



มาตรฐานที่  3  
กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

    

3.1  จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง  และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

วิชาการ การศึกษาพิเศษ การจัดการเรียน
รวม 

-การจัดการเรียนรวม -หลักสูตรโรงเรียน 
-แผนปฏิบัติการประจ าปี 
-แผนการจัดการเรียนการสอน 
-กิจกรรมลดเวลาเรียน-เพ่ิม
เวลารู้ 
-วิจัยในชั้นเรียน 
-ภาพถ่าย 
-เกียรติบัตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิชาการ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

-ค่ายภาษาอังกฤษ 
-วันคริสต์มาส 
-วันฮาโลวีน 
-วันตรุษจีน 
-วันทานาบาตะ 

วิชาการ การเรียนรู้สู่สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

-สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

วิชาการ การแข่งขันทักษะวิชาการ -การแข่งขันทักษะวิชาการ 
-งานศิลปหัตถกรรม 

วิชาการ พัฒนานักเรียนที่เน้นสมรรถนะทาง
วิชาชีพ 

-พัฒนาการเรียนการสอนช่างอุตสาหกรรม 
-พัฒนาการเรียนการสอนพาณิชยกรรม 

วิชาการ ทัศนศึกษา -ทัศนศึกษา 
วิชาการ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
-ทัศนศึกษา 



 

3.2  ใช้สื่อ  เทคโนโลยี
สารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

วิชาการ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

-พัฒนาการเรียนการสอนและการสร้างสื่อการ
สอนคณิตศาสตร์ 

-แผนการจัดการเรียนการสอน 
-สื่อการเรียนการสอน 
-ผลงานนักเรียน 
-ภาพถ่าย 

วิชาการ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
ภาษาไทยที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

-จัดหาและผลิตสื่อนวัตกรรมเพ่ือการเรียนการ
สอน 

3.3  มีการบริหารจัดการชั้น
เรียนเชิงบวก 

วิชาการ พัฒนางานวิชาการ -นิเทศภายใน -แผนการจัดการเรียนการสอน 
-แบบประเมินความพึงพอใจ 
-ภาพถ่าย 

3.4  ตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และ
น าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

วิชาการ พัฒนาวิชาการ -ทะเบียน วัดผล -แผนการจัดการเรียนการสอน
(บันทึกหลังแผน) 
-แนวทางการวัดประเมินผล 
-เครื่องมือการวัดการ
ประเมินผล 
-ชิ้นงานนักเรียน (การประเมิน
ชิ้นงาน) 

3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

วิชาการ พัฒนาวิชาการ ทะเบียน วัดผล -แผนการจัดการเรียนการสอน
(บันทึกหลังแผน) 
-แนวทางการวัดประเมินผล 
-เครื่องมือการวัดการ
ประเมินผล 
-ชิ้นงานนักเรียน  


