
 
 

 
 

บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
การก าหนดค่าเป้าหมายและการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
.......................................................... 

 
ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม อ าเภอท่ามะกา 

จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๕ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ ได้พิจารณา เรื่อง การก าหนด            
ค่าเป้าหมายและการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เห็นชอบ ให้ด าเนินการก าหนดค่าเป้าหมายและ
การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑   
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
 

 
 

 
 
 

(นายจักรกฤษ   แย้มสรวล) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 
๕ /กันยายน /๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 
เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
..................................................................... 

 

 ตามท่ี กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ลงวันท่ี ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อเป็น
หลักเทียบเคียงส าหรับสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  ในการพัฒนา 
สนับสนุน ส่งเสริม ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา โดย มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พ.ศ. ๒๕๖๑ มีจ านวน ๓ มาตรฐาน คือ ๑) มาตรฐาน คุณภาพของผู้เรียน ๒) มาตรฐานกระบวนการบริหาร
และการจัดการ และ ๓) มาตรฐานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (ส่วนมาตรฐานท่ี 
๔ การประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล  เดิมจะรวมอยู่ในมาตรฐานกระบวนการบริหารและการจัดการ) 
และใหส้ถานศึกษาปรับแผนการด าเนินงาน การก าหนดค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทางการ พัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษา รวมถึงวิธีการประเมิน/ตรวจสอบคุณภาพ และจัดท ารายงานการประเมิน ตนเอง (Self-
Assessment Report: SAR) ตามกรอบมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ และการให้ระดับ
คุณภาพของสถานศึกษา แบ่งคุณภาพของสถานศึกษาออกเป็น ๕ ระดับ คุณภาพ (ระดับ “ก าลังพัฒนา” 
“ปานกลาง” “ดี” “ดีเลิศ” และ “ยอดเยี่ยม”) โดยสถานศึกษาประเมิน ตนเองในลักษณะการประเมินแบบ
องค์รวม เน้นการประเมินท่ีมีข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ มีการบรรยาย คุณภาพตามสภาพท่ีเป็นจริง โดย
อาศัยหลักฐาน/ข้อมูลท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพควบคู่กัน 
 ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานตามระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นไปตาม
แนวทางท่ีก าหนดได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมจึงปรับมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ท้ังบุคลากรทุกคนในโรงเรียน 
ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประชุม ครั้งท่ี๕ / ๒๕๖๑ เมื่อวันท่ี ๕ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม มีคุณภาพและ
มาตรฐาน จึงก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  

  ประกาศ ณ วันท่ี ๕  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 

(นายประทีป  หวานชิต) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 



ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 

โรงเรียนท่ำมะกำวิทยำคม 
............................................................. 

 

มำตรฐำน / ประเด็นกำรพิจำรณำ 
ค่ำเป้ำหมำยมำตรฐำน/
ประเดน็กำรพิจำรณำ 

มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน  
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผูเ้รียน ระดับดีเลิศ 

๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  ดีเลิศ 
๒) มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น และแก้ปัญหา 
ยอดเย่ียม 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดีเลิศ 
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ยอดเย่ียม 
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ 
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ดีเลิศ 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับยอดเย่ียม 
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ยอดเย่ียม 
๒) ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย ยอดเย่ียม 
๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ยอดเย่ียม 
๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ยอดเย่ียม 

มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ระดับดีเลิศ 
๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน ดีเลิศ 
๒. มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 

   ๓. การด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร 
        สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ 

   ๔.พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ 
   ๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี 
       คุณภาพ 

ดีเลิศ 

   ๖. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ 
       จัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 

มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส ำคัญ ระดับดีเลิศ 
   ๑. การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ดีเลิศ 

   ๒. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ 
๓. การบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  
๔. การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ดีเลิศ 

   ๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู ้

ดีเลิศ 



 
กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำย 

 
 ๑. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลกำรประเมินต่ำงๆ ที่ผ่ำนมำ เพื่อเป็นข้อมูลฐำนในการก าหนดค่าเป้าหมาย 
 ๒. การก าหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐาน ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ ๕ ระดับ เพื่อให้
สอดคล้องกับการประเมิน ดังนี้ 
      ระดับ ๕ ยอดเย่ียม 

  ระดับ ๔ ดีเลิศ 
  ระดับ ๓ ดี  
  ระดับ ๒ ปานกลาง 
  ระดับ ๑ ก าลังพัฒนา 
 ๓. การก าหนดค่าเป้าหมาย ในแต่ละประเด็นพิจำรณำ จะก าหนดเป็นระดับคุณภำพ หรือ 

เป็น ร้อยละ ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มำตรฐำนกำรศกึษำข้ันพื้นฐำนเพื่อกำรประกนัคุณภำพภำยในของสถำนศกึษำ 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม  เร่ือง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับการศึกษา 

ข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
..................................... 

 มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑                   
มีจ านวน ๓ มาตรฐาน ดังน้ี 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
   ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังน้ี 
 
มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน  
ประเด็นหลักที่ ๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน   

๑.๑.๑ ความสามารถของผู้เรียนในการอ่านและเขียนได้  

๕ 
ย อ ด
เย่ียม 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๕๕ ขึ้นไป ท่ีมีความสามารถในการอ่านและเขียนได้เหมาะสมตามระดับช้ัน 
เป็นไปตามเกณฑ์ของสถานศึกษาก าหนด 

๔ 
ดีเลิศ 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๕๐-๕๔ ท่ีมีความสามารถในการอ่านและเขียนได้เหมาะสมตาม 
ระดับช้ันเป็นไปตามเกณฑ์ของสถานศึกษาก าหนด 
(ซึ่งพิจารณาจากผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาไทย ต้ังแต่ระดับผลการเรียน ๒ 
ขึ้นไป) 

๓ 
ดี 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๔๕-๔๙ ท่ีมีความสามารถในการอ่านและเขียนได้เหมาะสมตามระดับ 
ช้ัน เป็นไปตามเกณฑ์ของสถานศึกษาก าหนด 

๒ 
ป า น
กลาง 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๔๐-๔๔ ท่ีมีความสามารถในการอ่านและเขียนได้เหมาะสมตามระดับช้ัน 
เป็นไปตามเกณฑ์ของสถานศึกษาก าหนด 

๑
ก า ลั ง
พัฒนา 

จ านวนผู้เรียนต่ ากว่าร้อยละ ๔๐ ท่ีมีความสามารถในการอ่านและเขียนได้เหมาะสมตามระดับ 
ช้ันเป็นไปตามเกณฑ์ของสถานศึกษาก าหนด 
 

 
๑.๑.๒ ความสามารถของผู้เรียนในด้านการสื่อสารภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
๕ 
ย อ ด
เย่ียม 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๕๕. ขึ้นไป ในด้านการส่ือสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เหมาะสมตาม 
ระดับช้ัน เป็นไปตามเกณฑ์ของสถานศึกษาก าหนด 
(ซึ่งพิจารณาจากผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาไทย ต้ังแต่ระดับผลการเรียน ๒ ขึ้น
ไป  และผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ ต้ังแต่ระดับผลการเรียน ๒  ขึ้นไป) 

๔ 
ดีเลิศ 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๕๐-๕๔ ในด้านการส่ือสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เหมาะสม 
ตามระดับช้ัน เป็นไปตามเกณฑ์ของสถานศึกษาก าหนด 



๓ 
ดี 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๔๕-๔๙ ในด้านการส่ือสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เหมาะสมตาม 
ระดับช้ัน เป็นไปตามเกณฑ์ของสถานศึกษาก าหนด 

๒ 
ป า น
กลาง 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๔๐-๔๔ ในด้านการส่ือสารท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เหมาะสมตาม
ระดับช้ัน เป็นไปตามเกณฑ์ของสถานศึกษาก าหนด 

๑
ก า ลั ง
พัฒนา 

จ านวนผู้เรียนต่ ากว่าร้อยละ  ๔๐ ในด้านการส่ือสารท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เหมาะสมตาม
ระดับช้ัน เป็นไปตามเกณฑ์ของสถานศึกษาก าหนด 

   
๑.๑.๓ ความสามารถของผู้เรียนในด้านการคิดค านวณ  

๕ 
ย อ ด
เย่ียม 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๕๕ ขึ้นไป ท่ีมีมีความสามารถในด้านการคิดค านวณเหมาะสมตามระดับช้ัน  
เป็นไปตามเกณฑ์ของสถานศึกษาก าหนด 
(ซึ่งพิจารณาจากผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ต้ังแต่ระดับผลการเรียน ๒ 
ขึ้นไป  และผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ ต้ังแต่ระดับผลการเรียน ๒ ขึ้น
ไป) 

๔ 
ดีเลิศ 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ๕๐- ๕๔ ท่ีมีความสามารถในด้านการคิดค านวณเหมาะสมตาม 
ระดับช้ันเป็นไปตามเกณฑ์ของสถานศึกษาก าหนด 
 

๓ 
ดี 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๔๕-๔๙ ท่ีมีมีความสามารถในด้านการคิดค านวณเหมาะสมตามระดับช้ัน 
 เป็นไปตามเกณฑ์ของสถานศึกษาก าหนด 

๒ 
ป า น
กลาง 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๔๐-๔๔ ท่ีมีมีความสามารถในด้านการคิดค านวณเหมาะสมตามระดับช้ัน 
เป็นไปตามเกณฑ์ของสถานศึกษาก าหนด 

๑
ก า ลั ง
พัฒนา 

จ านวนผู้เรียนต่ ากว่าร้อยละ ๔๐ ท่ีมีมีความสามารถในด้านการคิดค านวณเหมาะสมตามระดับช้ัน 
เป็นไปตามเกณฑ์ของสถานศึกษาก าหนด 

 
๑.๒ ความสามารถของผู้เรียนในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
๕ 
ย อ ด
เย่ียม 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป ท่ีมีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น แก้ปัญหาและน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ อย่าง
เหมาะสม เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 

๔ 
ดีเลิศ 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๘๐-๘๔ ท่ีมีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น แก้ปัญหาและน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ อย่าง
เหมาะสม เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
(ซึ่งพิจารณาจากผู้เรียนท่ีมีผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน ต้ังระดับดีขึ้นไป) 

- ผลการประเมินการอ่านคิด วิเคราะห์และเขียนระดับ ดีเยี่ยม พิจารณาจากผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ต้ังแต่ระดับผลการเรียน ๓ ขึ้นไป 

- ผลการประเมินการอ่านคิด วิเคราะห์และเขียน ระดับดี พิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการ



เรียน ต้ังแต่ระดับผลการเรียน ๒-๒.๕ 
- ผลการประเมินการอ่านคิด วิเคราะห์และเขียน ระดับผ่าน พิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน ต้ังแต่ระดับผลการเรียน ๑-๑.๕ 
- ผลการประเมินการอ่านคิด วิเคราะห์และเขียน ระดับไม่ผ่าน พิจารณาจากผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน ระดับผลการเรียน ๐ 

๓ 
ดี 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๗๐-๗๙ ท่ีมีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น แก้ปัญหาและน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ อย่าง
เหมาะสม เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 

๒ 
ป า น
กลาง 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๖๐-๖๙ ท่ีมีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น แก้ปัญหาและน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ อย่าง
เหมาะสม เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 

๑
ก า ลั ง
พัฒนา 

จ านวนผู้เรียนต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ ท่ีมีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น แก้ปัญหาและน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ อย่าง
เหมาะสม เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 

 
 

  ๑.๓ ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 
๕ 
ยอดเย่ียม 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๕๕ ข้ึนไป มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
(พิจารณาจากแฟ้มสะสมงานของผู้เรียน) 

๔ 
ดีเลิศ 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๕๐-๕๔ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

๓ 
ดี 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๓๕-๓๙ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

๒ 
ปานกลาง 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๓๐-๓๔ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

๑ก าลังพัฒนา จ านวนผู้เรียนต่ ากว่าร้อยละ ๓๐ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 

๑.๔ ความสามารถของผู้เรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้  

๕ 
ย อ ด
เย่ียม 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๖๕ ขึ้นไป ท่ีมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ได้
อย่างเหมาะสมปลอดภัย มีประสิทธิภาพ  
(ซึ่งพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี) 
๔ 
ดีเลิศ 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๖๐-๖๔ ท่ีมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ได้
อย่างเหมาะสมปลอดภัย มีประสิทธิภาพ  

๓ 
ดี 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๕๕-๕๙ ท่ีมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
ได้อย่างเหมาะสมปลอดภัย มีประสิทธิภาพ  



๒ 
ป า น
กลาง 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๕๐-๕๔ ท่ีมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 ได้อย่างเหมาะสมปลอดภัย มีประสิทธิภาพ  

๑
ก า ลั ง
พัฒนา 

จ านวนผู้เรียนต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ท่ีมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ได้
อย่างเหมาะสมปลอดภัย มีประสิทธิภาพ  

 
๑.๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามหลักสูตรสถานศึกษา  
๕ 
ย อ ด
เย่ียม 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๔๕ ข้ึนไป มีความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดิมในแต่ละปีด้านความรู้ความเข้าใจด้านทักษะ
ต่างๆ ตามหลักสูตรอย่างเป็นรูปธรรมอย่างต่อเน่ือง 
(พิจารณาจากความก้าวหน้าของผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนในแต่ละปีการศึกษา) 

๔ 
ดีเลิศ 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๔๐- ๔๔ มีความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดิมในแต่ละปีด้านความรู้ความเข้าใจด้านทักษะ
ต่างๆ ตามหลักสูตรอย่างเป็นรูปธรรมอย่างต่อเน่ือง 

๓ 
ดี 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๓๕-๓๙ มีความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดิมในแต่ละปีด้านความรู้ความเข้าใจด้านทักษะ
ต่างๆ ตามหลักสูตรอย่างเป็นรูปธรรมอย่างต่อเน่ือง 

๒ 
ป า น
กลาง 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๓๐-๓๔ มีความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดิมในแต่ละปีด้านความรู้ความเข้าใจด้านทักษะ
ต่างๆ ตามหลักสูตรอย่างเป็นรูปธรรมอย่างต่อเน่ือง 

๑
ก า ลั ง
พัฒนา 

จ านวนผู้เรียนต่ ากว่าร้อยละ ๓๐มีความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดิมในแต่ละปีด้านความรู้ความเข้าใจด้านทักษะ
ต่างๆ ตามหลักสูตรอย่างเป็นรูปธรรมอย่างต่อเน่ือง 

 
 ๑.๖ ความรู้ ทักษะ และเจตคติท่ีดีของผู้เรียน ท่ีพร้อมจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงข้ึนหรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพ 
๕ 
ย อ ด
เย่ียม 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๕๕ ข้ึนไป ท่ีมีความรู้ทักษะและเจตคติท่ีดี พร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงข้ึน หรือมี
วุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย 

(ซึ่งพิจารณาจากจ านวนผู้เรียนท่ีมีระดับผลการเรียน ๑ ข้ึนไป ในทุกรายวิชา) 
(ซึ่งพิจารณาจากจ านวนผู้เรียนท่ีมีผลการเรียนเฉลี่ย ๑ ข้ึนไป)  
(ซึ่งพิจารณาจากจ านวนผู้เรียนท่ีมีผลการเรียนเฉลี่ย ๑.๕ ข้ึนไป) 
(ซึ่งพิจารณาจากจ านวนผู้เรียนท่ีมีผลการเรียนเฉลี่ย ๒ ข้ึนไป) 

๔ 
ดีเลิศ 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ๕๐-๕๔ ท่ีมีความรู้ทักษะและเจตคติท่ีดี พร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงข้ึน หรือมีวุฒิ
ภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย 

๓ 
ดี 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๔๕-๔๙ ท่ีมีความรู้ทักษะและเจตคติท่ีดี พร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงข้ึน หรือมีวุฒิ
ภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย 

๒ 
ป า น
กลาง 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๔๐-๔๔ ท่ีมีความรู้ทักษะและเจตคติท่ีดี พร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงข้ึน หรือมีวุฒิ
ภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย 

๑
ก า ลั ง
พัฒนา 

จ านวนผู้เรียนต่ ากว่าร้อยละ ๔๐ ท่ีมีความรู้ทักษะและเจตคติท่ีดี พร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงข้ึน หรือมี
วุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย 

 



ประเด็นหลักที่ ๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
๒.๑.๑ ความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรมค่านิยม จิตสังคม และจิตส านึก  
 
๕ 
ย อ ด
เย่ียม 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป มีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรมค่านิยม จิตสังคม และจิตส านึก ตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

๔ 
ดีเลิศ 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๘๐-๘๔ มีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรมค่านิยม จิตสังคม และจิตส านึก ตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
(ซึ่งพิจารณาจากผู้เรียนท่ีมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ต้ังระดับดีขึ้นไป) 

- ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับ ดีเยี่ยม พิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ต้ังแต่ระดับผลการเรียน ๓ขึ้นไป 

- ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับดี พิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ต้ังแต่
ระดับผลการเรียน ๒ ขึ้นไป 

- ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับผ่าน พิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ต้ังแต่ระดับผลการเรียน ๑ ขึ้นไป 

- ผลการประเมินการคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับไม่ผ่าน พิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ระดับผลการเรียน ๐ 

๓ 
ดี 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๗๐-๗๙ มีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรมค่านิยม จิตสังคม และจิตส านึก ตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

๒ 
ป า น
กลาง 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๖๐-๖๙ มีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรมค่านิยม จิตสังคม และจิตส านึก ตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

๑
ก า ลั ง
พัฒนา 

จ านวนผู้เรียนต่ ากว่าร้อยละ ๖๐มีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรมค่านิยม จิตสังคม และจิตส านึก 
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

 
๒.๑.๒ การมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๕ 
ย อ ด
เย่ียม 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป ท่ีมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม  ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 

๔ 
ดีเลิศ 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๘๐-๘๔ ท่ีมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม  ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
(ซึ่งพิจารณาจากผู้เรียนท่ีมีผลการประเมินผ่าน ในกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์) 

๓ 
ดี 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๗๐-๗๙ ท่ีมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 

๒ 
ป า น
กลาง 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๖๐-๖๙ ท่ีมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 



๑
ก า ลั ง
พัฒนา 

จ านวนผู้เรียนต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ ท่ีมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 

 
๒.๒ ความภาคภูมิใจในท้องถ่ินในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยของผู้เรียน 
๕ 
ย อ ด
เย่ียม 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป ท่ีมคีวามภาคภูมิใจในท้องถ่ินในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญา 
ไทยของผู้เรียน ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
(ซึ่งพิจารณาจากผลการเรียนรายวิชาหน้าท่ีพลเมือง ระดับผลการเรียน ๒ ข้ึนไป) 

๔ 
ดีเลิศ 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๘๐-๘๔ ท่ีมีความภาคภูมิใจในท้องถ่ินในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญา 
ไทยของผู้เรียน ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 

๓ 
ดี 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๗๐-๗๙ ท่ีมีความภาคภูมิใจในท้องถ่ินในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิ
ปัญญาไทยของผู้เรียน ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 

๒ 
ป า น
กลาง 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๖๐-๖๙ ท่ีมีความภาคภูมิใจในท้องถ่ินในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิ
ปัญญาไทยของผู้เรียน ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 

๑
ก า ลั ง
พัฒนา 

จ านวนผู้เรียนต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ ท่ีมีความภาคภูมิใจในท้องถ่ินในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิ
ปัญญาไทยของผู้เรียน ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 

 
๒.๓.๑ การยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีของผู้เรียน 
๕ 
ย อ ด
เย่ียม 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ๘๕ ขึ้นไป ท่ีมีการยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี ตาม
เกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
(ซึ่งพิจารณาจากผลการประเมิน SDQ ของผู้เรียน ในด้านสัมพันธภาพกับเพื่อน) 

๔ 
ดีเลิศ 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ๘๐-๘๔ ท่ีมีการยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี ตามเกณฑ์
ท่ีสถานศึกษาก าหนด 

๓ 
ดี 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๗๐-๗๙ ท่ีมีการยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี ตาม
เกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 

๒ 
ป า น
กลาง 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๖๐-๖๙ ท่ีมีการยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี ตาม
เกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 

๑
ก า ลั ง
พัฒนา 

จ านวนผู้เรียนต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ท่ีมีการยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี ตาม
เกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 

 
๒.๓.๒  วิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรงของผู้เรียน 
๕ 
ยอดเย่ียม 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป  ท่ีมีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง 
(ซึ่งพิจารณาจากน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกาย ตามเกณฑ์มาตรฐาน) 



๔ 
ดีเลิศ 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๘๐-๘๔ ขึ้นไป  ท่ีมีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง 

๓ 
ดี 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๗๐-๗๙  ท่ีมีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง 

๒ 
ปานกลาง 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๖๐-๖๙ ท่ีมีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง 

๑ก าลังพัฒนา จ านวนผู้เรียนต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  ท่ีมีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง 
 
๒.๓.๓ การรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีของผู้เรียน 
๕ 
ยอดเย่ียม 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป  ท่ีมีการรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดี 

๔ 
ดีเลิศ 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ๘๐-๘๔  ท่ีมีการรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดี 
(ซึ่งพิจารณาจากผลการประเมิน SDQ ของผู้เรียน ด้านอารมณ์) 

๓ 
ดี 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๗๐-๗๙  ท่ีมีการรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดี 

๒ 
ปานกลาง 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๖๐-๖๙ ท่ีมีการรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดี 

๑ก าลังพัฒนา จ านวนผู้เรียนต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  ท่ีมีการรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดี 
 
๒.๓.๔ ผู้เรียนรู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก 
๕ 
ยอดเย่ียม 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป ท่ีรู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก 

๔ 
ดีเลิศ 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๘๐-๘๔ ท่ีรู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก 
(ซึ่งพิจารณาจากผลการคัดกรองผู้เรียน) 

๓ 
ดี 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๗๐-๗๙  ท่ีรู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก 

๒ 
ปานกลาง 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๖๐-๖๙ ท่ีรู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก 

๑ก าลังพัฒนา จ านวนผู้เรียนต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  ท่ีรู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก 
 
๒.๓.๕ ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระท าสิ่งท่ีไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัวชุมชนและสังคม 

๕ 
ยอด
เย่ียม 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ๘๕ ขึ้นไป ท่ีไม่เพิกเฉยต่อการกระท าสิ่งท่ีไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดีใน
ครอบครัวชุมชนและสังคม 
 

๔ 
ดีเลิศ 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ๘๐-๘๔ ขึ้นไป ท่ีไม่เพิกเฉยต่อการกระท าสิ่งท่ีไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดีใน
ครอบครัวชุมชนและสังคม 
 (ซึ่งพิจารณาจากผลการประเมิน SDQ ด้านสังคม) 



๓ 
ดี 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๗๐-๗๙  ท่ีไม่เพิกเฉยต่อการกระท าสิ่งท่ีไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดีใน
ครอบครัวชุมชนและสังคม 

๒ 
ปาน
กลาง 

จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๖๐-๖๙ ท่ีไม่เพิกเฉยต่อการกระท าสิ่งท่ีไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดีใน
ครอบครัวชุมชนและสังคม 

๑ก าลัง
พัฒนา 

จ านวนผู้เรียนต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  ท่ีไม่เพิกเฉยต่อการกระท าสิ่งท่ีไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดีใน
ครอบครัวชุมชนและสังคม 

มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผูบ้รหิำรสถำนศึกษำ 
 
ประเดน็หลกัที่ ๓ กำรมีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพนัธกิจที่สถำนศกึษำก ำหนดชัดเจน 
 
๓.๑ สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีก าหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ 

๕ 
ยอด
เย่ียม 

สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีก าหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ
และสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน นโยบายของรัฐ อย่างชัดเจนและ
เป็นไปได้ในการปฏิบัติ ทันต่อการเปล่ียนแปลง (ซึ่งพิจารณาจาก  
๑. สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 
๒. สถานศึกษามีแผนพัฒนาคุณภาพ    
๓.สถานศึกษามีแผนพัฒนาประจ าปี     
๔.สถานศึกษามีการจัดท าสารสนเทศ) 

๔ 
ดีเลิศ 

สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีก าหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ
และสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน นโยบายของรัฐ อย่างชัดเจนและ
เป็นไปได้ในการปฏิบัติ  

๓ 
ดี 

สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีก าหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ
และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น อย่างชัดเจน 

๒ 
ปาน
กลาง 

สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีก าหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ  
และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น แต่ขาดความชัดเจน 

๑
ก าลัง
พัฒนา 

สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีก าหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ 
แต่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นขาดความชัดเจน 

 
 
ประเดน็หลกัที่ ๔ กำรมีระบบบริหำรจัดกำรคณุภำพของสถำนศกึษำ 
๔.๑ การมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
   

๕ 
ยอด
เย่ียม 

สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ชัดเจน มีประสิทธิภาพ 
ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย มี
การน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างได้ 

๔ สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ชัดเจน มีประสิทธิภาพ 



ดีเลิศ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย มี
การน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  
(ซึ่งพิจารณาจาก 
๑. สถานศึกษามีกิจกรรมและโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการ 
๒. สถานศึกษามกีารพัฒนาวิชาการโดยมุ่งเน้นให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ) 

๓ 
ดี 

สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ชัดเจน มีประสิทธิภาพ 
ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย มี
การน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง 

๒ 
ปาน
กลาง 

สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ชัดเจน มีประสิทธิภาพ 
ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

๑
ก าลัง
พัฒนา 

สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาแต่ไม่ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

 
ประเดน็หลกัที่ ๕ กำรด ำเนนิงำนพฒันำวิชำกำรทีเ่น้นคณุภำพผูเ้รียนรอบด้ำนตำมหลักสตูรสถำนศกึษำและทกุ
กลุ่มเป้ำหมำย 
๕.๑ การพัฒนาวิชาการท่ีเน้นผู้เรียน   

๕ 
ยอด
เย่ียม 

สถานศึกษามีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย เช่ือมโยงกับชีวิตจริง และเป็นแบบอย่างได้(ซึ่งพิจารณาจาก 
๑. สถานศึกษามีกิจกรรมและโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการ 
๒. สถานศึกษามีการพัฒนาวิชาการโดยมุ่งเน้นให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ) 

๔ 
ดีเลิศ 

สถานศึกษามีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย เช่ือมโยงกับชีวิตจริง  

๓ 
ดี 

สถานศึกษามีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

๒ 
ปาน
กลาง 

สถานศึกษามีการพัฒนาวิชาการท่ีเน้นผู้เรียน และมีการด าเนินการ 

๑ก าลัง
พัฒนา 

สถานศึกษามีการพัฒนาวิชาการท่ีไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย หรือไม่ครบทุกคน และด าเนินการ
อย่างไม่เป็นรูปธรรม 

 
ประเดน็หลกัที่ ๖ กำรพัฒนำครูและบคุลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ 
 
๖.๑ การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  

๕ 
ยอดเย่ียม 

สถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพตรงกับ
ความต้องการของครูและสถานศึกษา และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ น ามาใช้ในการ
พัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 

๔ สถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพตรงกับ



ดีเลิศ ความต้องการของครูและสถานศึกษา และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
(ซึ่งพิจารณาจาก 
๑. สถานศึกษามีแผนพัฒนาครูและบุคลากร 
๒. สถานศึกษามีแผนการก ากับ นิเทศ ติดตามการประเมินผล) 

๓ 
ดี 

สถานศึกษามีการพัฒนาครูและบุคลากรท่ีให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

๒ 
ปานกลาง 

สถานศึกษามีการพัฒนาครูและบุคลากรท่ีให้มีความรู้ความสามารถ ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

๑ก าลัง
พัฒนา 

สถานศึกษามีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ ตามหน้าท่ีท่ีไม่ครบทุกคน 

 
ประเดน็หลกัที่ ๗ การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
 
๗.๑ การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
  

๕ 
ยอดเย่ียม 

สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพท้ังภายในภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อม
ทางสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมีความปลอดภัย 
(ซึ่งพิจารณาจากอาจน าประเด็นการพิจารณาจาก ข้อ ๑๓.๑ หน้า ๑๓๒)เล่ม ๑๕ มฐ 

๔ 
ดีเลิศ 

สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพท้ังภายในภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อม
ทางสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  

๓ 
ดี 

สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  

๒ 
ปานกลาง 

สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 

๑ก าลัง
พัฒนา 

สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีไม่ดีและไม่กระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ 

 
ประเดน็หลกัที่ ๘ การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรยีนรู้ 
 
๘.๑ การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้   

๕ 
ยอดเย่ียม 

สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
(ซึ่งพิจารณาจาก 
๑. สถานศึกษามีการจัดท าข้อมูลสาระสนเทศของสถานศึกษา 
๒. อาจน าประเด็นการพิจารณาจาก ข้อ ๑๒.๓ หน้า ๑๒๓) 

๔ 
ดีเลิศ 

สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  

๓ 
ดี 

สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ไม่ครบตามความต้องการของผู้เรียน 

๒ สถานศึกษามีการจัดระบบการจัดหาและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศ 



ปานกลาง 
๑ก าลัง
พัฒนา 

สถานศึกษาไม่มีการจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ใน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ไม่ครบตามความต้องการของผู้เรียน 

 
มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
 
 ประเด็นหลักที่ ๙ กำรจัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 
๙.๑ การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 

๕ 
ยอด
เย่ียม 

การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดของหลักสูตร
สถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ ,มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และมีการเผยแพร่ 

๔ 
ดีเลิศ 

การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดของหลักสูตร
สถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ ,มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ 

๓ 
ดี 

การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดของหลักสูตร
สถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้  

๒ 
ปาน
กลาง 

การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดของหลักสูตร
สถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง 

๑ก าลัง
พัฒนา 

การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดของหลักสูตร
สถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีไมส่ามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง 

 
 
 
 
ประเด็นหลักที่ ๑๐ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ 
๑๐.๑ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 

๕ 
ยอดเย่ียม 

มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมท้ังภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  
โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

๔ 
ดีเลิศ 

มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมท้ังภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  

๓ 
ดี 

มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  

๒ 
ปานกลาง 

มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้  

๑ก าลังพัฒนา ไม่มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้  



 
ประเด็นหลักที่ ๑๑ กำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก 
๑๑.๑ การบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
 

๕ 
ยอดเย่ียม 

ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก 
และเด็กรักเด็ก เด็กรักท่ีจะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 

๔ 
ดีเลิศ 

ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก 
และเด็กรักเด็ก เด็กรักท่ีจะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 

๓ 
ดี 

ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก  

๒ 
ปานกลาง 

ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน ไม่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก  

๑ก าลัง
พัฒนา 

ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน ไม่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก เด็กไม่มีความสุข 

 
ประเด็นหลักที่ ๑๒ กำรตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบและน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน 
๑๒.๑ การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 

๕ 
ยอดเย่ียม 

สถานศึกษามีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง มีขั้นตอนโดยใช้
เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ผู้เรียน และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

๔ 
ดีเลิศ 

สถานศึกษามีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง มีขั้นตอนโดยใช้
เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ผู้เรียน  

๓ 
ดี 

สถานศึกษามีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง มีขั้นตอนโดยใช้
เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้  

๒ 
ปานกลาง 

สถานศึกษามีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง มีวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับ
เป้าหมายในการจัดการเรียนรู้  

๑ก าลัง
พัฒนา 

สถานศึกษามีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างไม่เป็นระบบและไม่ต่อเนื่อง  

 
ประเด็นหลักที่ ๑๓ มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ 
๑๓.๑ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 

๕ 
ยอดเย่ียม 

ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปล่ียนเรียนรู้ และประสบการณ์รวมท้ังให้ข้อมูล
ป้อนกลับเพื่อน าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

๔ 
ดีเลิศ 

ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปล่ียนเรียนรู้ และประสบการณ์รวมท้ังให้ข้อมูล
ป้อนกลับเพื่อน าไปใช้ในการปรับปรุง 

๓ 
ดี 

ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปล่ียนเรียนรู้ และประสบการณ์รวมท้ังให้ข้อมูล
ป้อนกลับ 



๒ 
ปานกลาง 

ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปล่ียนเรียนรู้ และประสบการณ์ แต่ไม่มีข้อมูลป้อนกลับ 

๑ก าลังพัฒนา ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่มีการร่วมกันแลกเปล่ียนเรียนรู้ ไม่มีข้อมูลป้อนกลับ 
 
 


