
 
 
 

ประกาศโรงเรียนบานบางจาก 

เร่ือง การกำหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนบานบางจาก 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
 

  ตามกฎกระทรวงวาดวย การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ ๓ ใหสถานศึกษา แตละแหงจัด

ใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

ใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาแตละระดับ และประเภทการศึกษา ท่ีรัฐมนตรีวาการ กระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศกำหนด ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนยการศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๓ มาตรฐาน 

ไดแก มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ และมาตรฐานท่ี ๓ 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ นโยบาย การปฏิรูปการศึกษา ในทศวรรษท่ีสองท่ีกำหนด

เปาหมาย และยุทธศาสตรอยางชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพ คนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต รวมท้ัง         

อัตลักษณและจุดเนนของโรงเรียนบานบางจาก จึงจัดทำมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบานบางจาก และได

กำหนดคาเปาหมายของการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา    

ข้ันพื้นฐานและการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ ท้ังบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผูปกครอง เพื่อนำไปสูการพัฒนา

คุณภาพมาตรฐานการศึกษาการประเมินคุณภาพภายใน และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก    

เพื่อใหการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบานบางจาก มีคุณภาพและไดมาตรฐาน 

โรงเรียนบานบางจากจึงไดกำหนดคาเปาหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบานบางจาก         

ปการศึกษา ๒๕๖๔ ตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ เพื่อเปนเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และการประเมินคุณภาพภายในตอไป 

 

                                         ประกาศ ณ วันท่ี ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

         ลงช่ือ 

               (นายตรี ศตสังวัตสร) 

                     ผูอำนวยการโรงเรียนบานบางจาก 

 

 

 

 

 

 

 

 



แนบทายประกาศโรงเรียนบานบางจาก 

เรื่อง การกำหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนบานบางจาก 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

ฉบับลงวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
 

 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา คาเปาหมายการพัฒนาคุณภาพ 
เปาหมาย 

ระดับคุณภาพ 
แปลผล 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูเรียน ๔ ดีเลิศ 

๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน ๔ ดีเลิศ 

๑) มีความสามารถในการอาน เขียน  

การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 

ผูเรียนจำนวนรอยละ ๗๐ มีความสามารถ 

ในการอาน การเขียน การสื่อสารและการ

คิดคำนวณ ระดับดีข้ึนไป 

๔ ดีเลิศ 

๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิด

อยางมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน

ความ คิดเห็น และแกปญหา 

ผูเรียนจำนวนรอยละ ๗๐ มีความสามารถ 

ในการคิดวิเคราะห คิดวิจารณญาณ 

อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ 

แกปญหา ระดับดีข้ึนไป 

๔ ดีเลิศ 

๓) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ผูเรียนจำนวนรอยละ ๗๐ มีความสามารถ 

ในการสรางนวัตกรรม ระดับดีข้ึนไป 

๔ ดีเลิศ 

๔) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีและ

การสื่อสาร 

ผูเรียนจำนวนรอยละ ๗๐ มีความสามารถ 

ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร ระดับดีข้ึนไป 

๔ ดีเลิศ 

๕) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตร

สถานศึกษา 

ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 8 กลุม 

สาระการเรียนรู ระดับดีข้ึนไป มีคาเฉลี่ย 

รอยละ ๗๐ ข้ึนไป 

๔ ดีเลิศ 

๖) มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดี

ตองานอาชีพ 

ผูเรียนจำนวนรอยละ ๗๐ มีความรู ทักษะ 

และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ ระดับดีข้ึนไป 

๔ ดีเลิศ 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน ๕ ยอดเยี่ยม 

๑) การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ี

สถานศึกษากำหนด 

ผูเรียนจำนวนรอยละ ๘๐ มีคุณลักษณะท่ี 

พึงประสงคและคานิยมท่ีดีตามท่ี 

สถานศึกษากำหนด ระดับดีข้ึนไป 

๕ ยอดเย่ียม 

๒) ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย ผูเรียนจำนวนรอยละ ๘๐ มีความภูมิใจใน 

ทองถ่ินและความเปนไทย ระดับดีข้ึนไป 

๕ ยอดเย่ียม 

๓) การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความ

แตกตางและหลากหลาย 

ผูเรียนจำนวนรอยละ ๘๐ ยอมรับท่ีจะอยู 

รวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 

ระดับดีข้ึนไป 

๕ ยอดเย่ียม 

๔) สุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิต

สังคม 

ผูเรียนจำนวนรอยละ ๘๐ มีสุขภาวะทาง

รางกายและจิตสังคม ระดับดีข้ึนไป 

๕ ยอดเย่ียม 

 



 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา คาเปาหมายการพัฒนาคุณภาพ 
เปาหมาย 

ระดับคุณภาพ 
แปลผล 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ๔ ดีเลิศ 

๒.๑ มีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจท่ี

สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

สถานศึกษามีเปาหมาย วิสัยทัศนและพันธกิจ

ท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน สอดคลองกับ

บริบทของสถานศึกษา ความตองการชุมชน 

นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแหงชาติ 

เปนไปไดในการปฏิบัติทันตอการเปลี่ยนแปลง 

๔ ดีเลิศ 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ

สถานศึกษา  

สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพ 

ของสถานศึกษาท่ีชัดเจน มีประสิทธิภาพ 

สงผลตอคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา โดยความรวมมือของ 

ผูเกี่ยวของทุกฝาย มีการนำขอมูลมาใชใน 

การปรับปรงุ พัฒนางานอยางตอเน่ืองและ 

เปนแบบอยางได 

๔ ดีเลิศ 

๒.๓ การดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนน

คุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตร 

สถานศึกษาและกลุมเปาหมาย  

สถานศึกษามีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการ 

ท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตร 

สถานศึกษาและทุกกลุม เปาหมายเชื่อมโยง 

กับชีวิตจริง 

๔ ดีเลิศ 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความ

เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  

สถานศึกษามีการพัฒนาครูและบุคลากรให   

มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความ 

ตองการของครูและสถานศึกษาและจัดใหมี

ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนางาน

และการเรียนรูของผูเรียนอยางมคีุณภาพ 

๕ ยอดเย่ียม 

๒.๕ จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและ

สังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรู  

สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมทาง 

กายภาพท้ังภายในและภายนอกหองเรียน 

และสภาพแวดลอมทางสังคมท่ีเอ้ือตอการ 

จัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพและมีความ 

ปลอดภัย 

๕ ยอดเย่ียม 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

สนับสนุนการบริหารจัดการและการ

จัดการเรียนรู  

สถานศึกษามีการจัดระบบเทคโนโลยี 

สารสนเทศท่ีมีคุณภาพเพ่ือสนับสนุนการ 

บริหารจัดการและการจัดการเรียนรูท่ี 

เหมาะสมกับสภาพสถานศึกษา 

๕ ยอดเย่ียม 

 

 

 

 
 



 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา คาเปาหมายการพัฒนาคุณภาพ 
เปาหมาย 

ระดับคุณภาพ 
แปลผล 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ ๔ ดีเลิศ 

๓.๑ จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและ

ปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกตใช 

ในชีวิตได 

ครูจำนวนรอยละ ๗๐ มีการจัดการเรียนรูผาน

กระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตาม มาตรฐาน

การเรียนรู ตัวชี้วัดของหลักสูตร สถานศึกษา 

มีแผนการจัดการเรียนรูท่ี สามารถนำไปจัด

กิจกรรมไดจริงและสามารถนำไปประยุกตใช

ในชีวิตได มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู

และมีการเผยแพร 

๔ ดีเลิศ 

๓.๒ ใชสื่อ เทคโนโลยีและแหลงเรียนรูท่ี

เอ้ือตอการเรียนรู 

ครูจำนวนรอยละ ๗๐ มีการใชสื่อ เทคโนโลยี

สารสนเทศและแหลงเรียนรู รวมท้ังภูมิปญญา

ทองถ่ินท่ีเอ้ือตอการเรียนรู โดยสรางโอกาสให

ผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเอง 

๔ ดีเลิศ 

๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  ครูจำนวนรอยละ ๗๐ มีการบริหารจัดการ 

ชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักท่ีจะเรียนรูและเรียนรู

รวมกันอยางมีความสุข 

๔ ดีเลิศ 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยาง

เปนระบบและนำผลมาพัฒนาผูเรียน  

ครูจำนวนรอยละ ๗๐ มีการตรวจสอบและ 

ประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ มีข้ันตอน    

โดยใชเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผล 

ท่ีเหมาะสมกับเปาหมายในการจัดการเรียนรู 

ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนและนำผลมา 

พัฒนาผูเรียน 

๔ ดีเลิศ 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูล

สะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ

จัดการเรียนรู 

ครูจำนวนรอยละ ๗๐ มีชุมชนแหงการเรียนรู

ทางวิชาชีพระหวางครูและผูเกี่ยวของเพ่ือ

พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู ครูและ

ผูเกี่ยวของมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู และให

ขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง

การจัดการเรียนรู 

๔ ดีเลิศ 

ระดับคุณภาพในภาพรวม ดีเลิศ 

 

 

 

 

 

 

 



เกณฑการประเมินคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 
 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ คาเปาหมายการพัฒนาคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูเรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน 

๑) มีความสามารถในการอาน เขียน  

การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 

๕ ยอดเย่ียม ผูเรียนมีทักษะในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ

ตามระดับชั้นสูงกวาเปาหมายสถานศึกษากำหนด รอยละ ๓ ข้ึนไป 

๔ ดีเลิศ ผูเรียนมีทักษะในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ

ตามระดับชั้นสูงกวาเปาหมายสถานศึกษากำหนดไมเกิน รอยละ ๓ 

๓ ดี ผูเรียนมีทักษะในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 

ตามระดับชั้นเปนไปตามเปาหมายสถานศึกษากำหนด 

๒ ปานกลาง ผูเรียนมีทักษะในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 

ตามระดับชั้นเปนไปตามเปาหมายสถานศึกษากำหนด หรือต่ำกวา 

เปาหมายไมเกินรอยละ ๓ 

๑ กำลังพัฒนา ผูเรียนมีทักษะในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ

ตามระดับชั้นต่ำกวาเปาหมายสถานศึกษากำหนด หรือต่ำกวา

เปาหมายเกินรอยละ ๓ ข้ึนไป 

2) มีความสามารถ ในการ คิดวิเคราะห คิด

อยางมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็น และแกปญหา 

๕ ยอดเย่ียม จำนวนผูเรียนรอยละ ๘๐ ข้ึนไปมีความสามารถในการคิดวิเคราะห 

คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ 

แกปญหาในระดับดีข้ึนไป 

๔ ดีเลิศ จำนวนผูเรียนรอยละ ๗๐-๗๙ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห  

คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ 

แกปญหาในระดับดีข้ึนไป 

๓ ดี จำนวนผูเรียนรอยละ ๖๐-๖๙ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห    

คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ

แกปญหาในระดับดีข้ึนไป 

๒ ปานกลาง จำนวนผูเรียนรอยละ ๕๐-๕๙ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห    

คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ

แกปญหาในระดับดีข้ึนไป 

๑ กำลังพัฒนา ผูเรียนนอยกวารอยละ ๕๐ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห 

คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ คิดเห็น และแกปญหา 

ระดับดีข้ึนไป 

 

 

 

 



 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ คาเปาหมายการพัฒนาคุณภาพ 

๓) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ๕ ยอดเย่ียม ผูเรียนจำนวนรอยละ ๘๐ ข้ึนไป มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 

ระดับดีข้ึนไป 

๔ ดีเลิศ ผูเรียนจำนวนรอยละ ๗๐-๗๙ มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 

ระดับดีข้ึนไป 

๓ ดี ผูเรียนจำนวนรอยละ ๖๐-๖๙ มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 

ระดับดีข้ึนไป 

๒ ปานกลาง ผูเรียนจำนวนรอยละ ๕๐-๕๙ มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 

ระดับดีข้ึนไป 

๑ กำลังพัฒนา ผูเรียนจำนวนต่ำกวารอยละ ๕๐ มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 

ระดับดีข้ึนไป 

๔) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

สารสนเทศและการสื่อสาร 

๕ ยอดเย่ียม ผูเรียนจำนวนรอยละ ๘๐ ข้ึนไป มีความสามารถในการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ระดับดีข้ึนไป 

๔ ดีเลิศ ผูเรียนจำนวนรอยละ ๗๐-๗๙ มีความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

สารสนเทศและการสื่อสาร ระดับดีข้ึนไป 

๓ ดี ผูเรียนจำนวนรอยละ ๖๐-๖๙ มีความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

สารสนเทศและการสื่อสาร ระดับดีข้ึนไป 

๒ ปานกลาง ผูเรียนจำนวนรอยละ ๕๐-๕๙ มีความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

สารสนเทศและการสื่อสาร ระดับดีข้ึนไป 

๑ กำลังพัฒนา ผูเรียนจำนวนต่ำกวารอยละ ๕๐ มีความสามารถในการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ระดับดีข้ึนไป 

๕) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตาม 

หลักสูตรสถานศึกษา 

๕ ยอดเย่ียม ผูเรียนจำนวนต่ำกวารอยละ ๕๐ มีความสามารถในการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ระดับดีข้ึนไป 

๔ ดีเลิศ ผูเรียนจำนวนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ๘ กลุมสาระการเรียนรู 

ระดับดีข้ึนไป สูงกวาเปาหมายสถานศึกษากำหนดไมเกินรอยละ ๒ 

๓ ดี ผูเรียนจำนวนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ๘ กลุมสาระการเรียนรู 

ระดับดีข้ึนไป เปนไปตามเปาหมายสถานศึกษากำหนด 

๒ ปานกลาง ผูเรียนจำนวนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ๘ กลุมสาระการเรียนรู 

ระดับดีข้ึนไป เปนไปตามเปาหมายสถานศึกษากำหนดหรือต่ำกวา 

เปาหมายไมเกินรอยละ ๒ 

๑ กำลังพัฒนา ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ๘ กลุมสาระการเรียนรูระดับดีข้ึนไป 

ต่ำกวาเปาหมายสถานศึกษากำหนดเกินรอยละ ๒ 

 

 

 

 

 



 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ คาเปาหมายการพัฒนาคุณภาพ 

๖) มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดี 

ตองานอาชีพ 

๕ ยอดเย่ียม ผูเรียนจำนวนรอยละ ๘๐ ข้ึนไป มีความรู ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดี

ตองานอาชีพ ระดับดีข้ึนไป 

๔ ดีเลิศ ผูเรียนจำนวนรอยละ ๗๐-๗๙ มีความรู ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดี

ตองานอาชีพ ระดับดีข้ึนไป 

๓ ดี ผูเรียนจำนวนรอยละ ๖๐-๖๙ มีความรู ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดี

ตองานอาชีพ ระดับดีข้ึนไป 

๒ ปานกลาง ผูเรียนจำนวนรอยละ ๕๐-๕๙ มีความรู ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดี

ตองานอาชีพ ระดับดีข้ึนไป 

๑ กำลังพัฒนา ผูเรียนจำนวนต่ำกวารอยละ ๕๐ มีความรู ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดี

ตองานอาชีพ ระดับดีข้ึนไป 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 

๑) มีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ี 

สถานศึกษากำหนด 

๕ ยอดเย่ียม ผูเรียนจำนวนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคและคานิยมท่ีดีตามท่ี

สถานศึกษากำหนด ระดับดีข้ึนไป สูงกวาเปาหมายสถานศึกษา 

กำหนด รอยละ ๒ ข้ึนไป 

๔ ดีเลิศ ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา  

กำหนด ระดับดีข้ึนไปสูงกวาเปาหมายสถานศึกษากำหนดไมเกิน  

รอยละ ๒ 

๓ ดี ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา  

กำหนด ระดับดีข้ึนไปสูงกวาเปาหมายสถานศึกษากำหนดไมเกิน  

รอยละ ๒ 

๒ ปานกลาง ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคและคานิยมท่ีดีตามท่ี สถานศึกษา 

กำหนด ระดับดีข้ึนไปเปนไปตามเปาหมายสถานศึกษากำหนด หรือ 

ต่ำกวาเปาหมายไมเกินรอยละ ๒ 

๑ กำลังพัฒนา ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคและคานิยมท่ีดีตามท่ี สถานศึกษา 

กำหนด ระดับดีข้ึนไป ต่ำกวาเปาหมายมากกวา รอยละ ๒ 

๒) มีความภูมิใจ ในทองถ่ิน 

และความเปนไทย 

๕ ยอดเย่ียม ผูเรียนจำนวนรอยละ ๘๐ ข้ึนไป มีความภูมิใจในทองถ่ินและความ 

เปนไทย ระดับดีข้ึนไป 

๔ ดีเลิศ ผูเรียนจำนวนรอยละ ๗๐-๗๙ มีความภูมิใจในทองถ่ิน 

และความเปนไทย ระดับดีข้ึนไป 

๓ ดี ผูเรียนจำนวนรอยละ ๖๐-๖๙ มีความภูมิใจในทองถ่ิน 

และความเปนไทย ระดับดีข้ึนไป 

๒ ปานกลาง ผูเรียนจำนวนรอยละ ๕๐-๕๙ มีความภูมิใจในทองถ่ิน 

และความเปนไทย ระดับดีข้ึนไป 

๑ กำลังพัฒนา ผูเรียนจำนวนต่ำกวารอยละ ๕๐ มีความภูมิใจในทองถ่ิน 

และความเปนไทย ระดับดีข้ึนไป 

 



 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ คาเปาหมายการพัฒนาคุณภาพ 

๓) ยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความ 

แตกตางและหลากหลาย 

๕ ยอดเย่ียม ผูเรียนจำนวนรอยละ ๘๐ ข้ึนไป ยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความ 

แตกตางและหลากหลาย ระดับดีข้ึนไป 

๔ ดีเลิศ ผูเรียนจำนวนรอยละ ๗๐-๗๙ ยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความ 

แตกตางและหลากหลาย ระดับดีข้ึนไป 

๓ ดี ผูเรียนจำนวนรอยละ ๖๐-๖๙ ยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความ 

แตกตางและหลากหลาย ระดับดีข้ึนไป 

๒ ปานกลาง ผูเรียนจำนวนรอยละ ๕๐-๕๙ ยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความ 

แตกตางและหลากหลาย ระดับดีข้ึนไป 

๑ กำลังพัฒนา ผูเรียนจำนวนต่ำกวารอยละ ๕๐ ยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความ 

แตกตางและหลากหลาย ระดับดีข้ึนไป 

๔) มีสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม ๕ ยอดเย่ียม ผูเรียนมีสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม ระดับดีข้ึนไป สูงกวา

เปาหมายสถานศกึษากำหนด รอยละ ๒ ข้ึนไป 

๔ ดีเลิศ ผูเรียนมีสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม ระดับดีข้ึนไป สูงกวา

เปาหมายสถานศกึษากำหนดไมเกินรอยละ ๒ 

๓ ดี ผูเรียนมีสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม ระดับดีข้ึนไป เปนไปตาม

เปาหมายสถานศกึษากำหนด 

๒ ปานกลาง ผูเรียนมีสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม ระดับดีข้ึนไป เปนไปตาม

เปาหมายสถานศกึษากำหนด หรือต่ำกวาเปาหมายไมเกิน รอยละ ๒ 

๑ กำลังพัฒนา ผูเรียนมีสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม ระดับดีข้ึนไป ต่ำกวา

เปาหมายมากกวารอยละ ๒ 
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มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

๒.๑ มีเปาหมาย วิสัยทัศนและพันธกิจ 

ท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 

๕ ยอดเย่ียม มีเปาหมาย วิสัยทัศนและพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 

สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ความตองการชุมชน นโยบาย 

รัฐบาล แผนการศึกษาแหงชาติ เปนไปไดในการปฏิบัติ ทันตอการ 

เปลี่ยนแปลงของสังคม 

๔ ดีเลิศ มีเปาหมาย วิสัยทัศนและพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 

สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ความตองการชุมชน นโยบาย 

รัฐบาล แผนการศึกษาแหงชาติ เปนไปไดในการปฏิบัติ ทันตอการ 

เปลี่ยนแปลงของสังคม 

๓ ดี มีเปาหมาย วิสัยทัศนและพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 

สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ความตองการชุมชน นโยบาย 

รัฐบาล แผนการศึกษาแหงชาติ เปนไปไดในการปฏิบัติ ทันตอการ 

เปลี่ยนแปลงของสังคม 

๒ ปานกลาง มีเปาหมาย วิสัยทัศนและพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 

เปนไปไดในการปฏิบัติ 

๑ กำลังพัฒนา มีเปาหมาย วิสัยทัศนและพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดไมชัดเจน 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ 

ของสถานศึกษา 

๕ ยอดเย่ียม มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจนมีประสิทธิภาพ 

สงผลตอคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษา โดยความ

รวมมือของผูเกี่ยวของทุกฝาย มีการนำขอมูลมาใชในการปรับปรุง 

พัฒนางานอยางตอเน่ืองและเปนแบบอยางได 

๔ ดีเลิศ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจนมีประสิทธิภาพ 

สงผลตอคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษา โดยความ

รวมมือของผูเกี่ยวของทุกฝาย 

๓ ดี มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจน สงผลตอ 

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

๒ ปานกลาง มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีสงผลตอคุณภาพ  

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

๑ กำลังพัฒนา มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีไมสงผลตอคณุภาพ

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
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๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนน

คุณภาพ ผูเรียนรอบดานตาม หลักสูตร

สถานศึกษา และทุกกลุมเปาหมาย 

๕ ยอดเย่ียม มีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตาม 

หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุม เปาหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง 

และเปนแบบอยางได 

๔ ดีเลิศ มีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตาม 

หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุม เปาหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง 

๓ ดี มีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตาม 

หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุม เปาหมาย 

๒ ปานกลาง มีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตาม 

หลักสูตรสถานศึกษา 

๑ กำลังพัฒนา มีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนตามหลักสูตร 

สถานศึกษา 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความ 

เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

๕ ยอดเย่ียม มีการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตาม

ความตองการของครูและ สถานศึกษาและจัดใหมีชุมชนการเรียนรู 

ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนางาน และการเรียนรูของผูเรียนอยางมีคุณภาพ 

๔ ดีเลิศ มีการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตาม

ความตองการของครูและสถานศึกษาและจัดใหมีชุมชนการเรียนรู 

ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนางาน และการเรียนรูของผูเรียน 

๓ ดี มีการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตาม

ความตองการของครูและสถานศึกษาและจัดใหมีชุมชนการเรียนรู 

ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนางาน 

๒ ปานกลาง มีการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรง  

ตามความตองการของครูและสถานศึกษา 

๑ กำลังพัฒนา มีการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตาม

ความตองการของครูและสถานศึกษา 
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๒.๕ จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและ

สังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรู 

๕ ยอดเย่ียม มีการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพท้ังภายในและภายนอก 

หองเรียน และสภาพแวดลอมทางสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรู 

อยางมีคุณภาพและมีความปลอดภัยสูง 

๔ ดีเลิศ มีการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพท้ังภายในและภายนอก 

หองเรียน และสภาพแวดลอมทางสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรู 

อยางมีคุณภาพและมีความปลอดภัย 

๓ ดี มีการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพท้ังภายในและภายนอก 

หองเรียน และสภาพแวดลอมทางสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรู  

ท่ีมีความปลอดภัย 

๒ ปานกลาง มีการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพท้ังภายในและภายนอก 

หองเรียน และสภาพแวดลอมทางสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรู  

ท่ีมีความปลอดภัย 

๑ กำลังพัฒนา มีการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพท้ังภายในและภายนอก 

หองเรียน และสภาพแวดลอมทางสังคม แตยังไมเอ้ือตอการจัดการ 

เรียนรู 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ 

การจัดการเรียนรู 

๕ ยอดเย่ียม มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีคุณภาพเพ่ือสนับสนุนการ 

บริหารจัดการและการจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับสภาพ 

สถานศึกษา 

๔ ดีเลิศ มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร 

จัดการและการจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับสภาพสถานศกึษา 

๓ ดี มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร 

จัดการและการจัดการเรียนรูตามสภาพของสถานศึกษา 

๒ ปานกลาง มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร 

จัดการและการจัดการเรียนรู 

๑ กำลังพัฒนา มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร 

จัดการและการจัดการเรียนรูแตยังไมครอบคลุม 
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มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ 

๓.๑ จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิด

และปฏิบัติจริง และสามารถนำไป 

ประยุกตใชในชีวิตได 

๕ ยอดเย่ียม ครูจำนวนรอยละ ๘๐ ข้ึนไป มีการจัดการเรียนรูผานกระบวนการ  

คิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของหลักสูตร 

สถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรูท่ีสามารถนำไปจัดกิจกรรมได 

จริงและสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตได มีนวัตกรรมในการ 

จัดการเรียนรูและมีการเผยแพร 

๔ ดีเลิศ ครูจำนวนรอยละ ๗๐-๗๙ มีการจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิด 

และปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของหลักสูตร 

สถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรูท่ีสามารถนำไปจัดกิจกรรมได 

จริงและสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตได มีนวัตกรรมในการ 

จัดการเรียนรูและมีการเผยแพร 

๓ ดี ครูจำนวนรอยละ ๖๐-๖๙ มีการจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิด 

และปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรูตัวชี้วัดของหลักสูตร 

สถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรูท่ีสามารถนำไปจัดกิจกรรมได 

จริงและสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตได มีนวัตกรรมในการ 

จัดการเรียนรูและมีการเผยแพร 

๒ ปานกลาง ครูจำนวนรอยละ ๕๐-๕๙ มีการจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิด 

และปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของหลักสูตร 

สถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรูท่ีสามารถนำไปจัดกิจกรรมได 

จริงและสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตได มีนวัตกรรมในการ 

จัดการเรียนรูและมีการเผยแพร 

๑ กำลังพัฒนา ครูจำนวนต่ำกวารอยละ ๕๐ มีการจัดการเรียนรูผานกระบวนการ  

คิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของหลักสูตร 

สถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรูท่ีสามารถนำไปจัดกิจกรรมได 

จริงและสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตได มีนวัตกรรมในการ 

จัดการเรียนรูและมีการเผยแพร 

๓.๒ ใชสื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศ และ

แหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

๕ ยอดเย่ียม ครูจำนวนรอยละ ๘๐ ข้ึนไป มีการใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและ 

แหลงเรียนรู รวมท้ังภูมิปญญาทองถ่ินท่ีเอ้ือตอการเรียนรูโดยสราง 

โอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเอง 

๔ ดีเลิศ ครูจำนวนรอยละ ๗๐-๗๙ มีการใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและ 

แหลงเรียนรู รวมท้ังภูมิปญญาทองถ่ินท่ีเอ้ือตอการเรียนรูโดยสราง

โอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเอง 

๓ ดี ครูจำนวนรอยละ ๖๐-๖๙ มีการใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและ

แหลงเรียนรู รวมท้ังภูมิปญญาทองถ่ินท่ีเอ้ือตอการเรียนรูโดยสราง

โอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเอง 
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๓.๒ ใชสื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศ และ

แหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

๒ ปานกลาง ครูจำนวนรอยละ ๕๐-๕๙ มีการใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและ 

แหลงเรียนรู รวมท้ังภูมิปญญาทองถ่ินท่ีเอ้ือตอการเรียนรูโดยสราง 

โอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเอง 

๑ กำลังพัฒนา ครูจำนวนต่ำกวารอยละ ๕๐ มีการใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและ

แหลงเรียนรู รวมท้ังภูมิปญญาทองถ่ินท่ีเอ้ือตอการเรียนรูโดยสราง

โอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเอง 

๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ๕ ยอดเย่ียม ครูจำนวนรอยละ ๘๐ ข้ึนไป มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

เด็กรักท่ีจะเรียนรู และเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข 

๔ ดีเลิศ ครูจำนวนรอยละ ๗๐-๗๙ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  

เด็กรักท่ีจะเรียนรู และเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข 

๓ ดี ครูจำนวนรอยละ ๖๐-๖๙ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  

เด็กรักท่ีจะเรียนรู และเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข 

๒ ปานกลาง ครูจำนวนรอยละ ๕๐-๕๙ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  

เด็กรักท่ีจะเรียนรู และเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข 

๑ กำลังพัฒนา ครูจำนวนต่ำกวารอยละ ๕๐ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

เด็กรักท่ีจะเรียนรู และเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยาง 

เปนระบบและนำผลมาพัฒนาผูเรียน 

๕ ยอดเย่ียม ครูจำนวนรอยละ ๘๐ ข้ึนไป มีการตรวจสอบและประเมินผูเรียน 

อยางเปนระบบ มีข้ันตอนโดยใชเครื่องมือและวิธีการวัดและ 

ประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเปาหมายในการจัดการเรียนรู ใหขอมูล 

ยอนกลับแกผูเรียน และนำผลมาพัฒนาผูเรียน 

๔ ดีเลิศ ครูจำนวนรอยละ ๗๐-๗๙ มีการตรวจสอบและประเมินผูเรียน อยาง

เปนระบบ มีข้ันตอนโดยใชเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ี

เหมาะสมกับเปาหมายในการจัดการเรียนรู ใหขอมูล ยอนกลับแก

ผูเรียน และนำผลมาพัฒนาผูเรียน 

๓ ดี ครูจำนวนรอยละ ๖๐-๖๙ มีการตรวจสอบและประเมินผูเรียน อยาง

เปนระบบ มีข้ันตอนโดยใชเครื่องมือและวิธีการวัดและ ประเมินผลท่ี

เหมาะสมกับเปาหมายในการจัดการเรียนรู ใหขอมูล ยอนกลับแก

ผูเรียน และนำผลมาพัฒนาผูเรียน 

๒ ปานกลาง ครูจำนวนรอยละ ๕๐-๕๙ มีการตรวจสอบและประเมินผูเรียน อยาง

เปนระบบ มีข้ันตอนโดยใชเครื่องมือและวิธีการวัดและ ประเมินผลท่ี

เหมาะสมกับเปาหมายในการจัดการเรียนรู ใหขอมูล ยอนกลับแก

ผูเรียน และนำผลมาพัฒนาผูเรียน 

๑ กำลังพัฒนา ครูจำนวนต่ำกวารอยละ ๕๐ มีการตรวจสอบและประเมินผูเรียน 

อยางเปนระบบ มีข้ันตอนโดยใชเครื่องมือและวิธีการวัดและ 

ประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเปาหมายในการจัดการเรียนรู ใหขอมูล 

ยอนกลับแกผูเรียน และนำผลมาพัฒนาผูเรียน 



 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ คาเปาหมายการพัฒนาคุณภาพ 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูล 

สะทอนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการ

จัดการเรียนรู 

๕ ยอดเย่ียม ครูจำนวนรอยละ ๘๐ ข้ึนไป มีชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ 

ระหวางครูและผูเกี่ยวของเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

ครูและผูเกี่ยวของมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ

เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู และเปนแบบอยางท่ีดีได 

๔ ดีเลิศ ครูจำนวนรอยละ ๗๐-๗๙ มีชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ 

ระหวางครูและผูเกี่ยวของเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

ครูและผูเกี่ยวของมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ

เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

๓ ดี ครูจำนวนรอยละ ๖๐-๖๙ มีชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ 

ระหวางครูและผูเกี่ยวของเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

ครูและผูเกี่ยวของมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ

เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

๒ ปานกลาง ครูจำนวนรอยละ ๕๐-๕๙ มีชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ 

ระหวางครูและผูเกี่ยวของเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

ครูและผูเกี่ยวของมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ

เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

๑ กำลังพัฒนา ครูจำนวนต่ำกวารอยละ ๕๐ มีชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ 

ระหวางครูและผูเกี่ยวของเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

ครูและผูเกี่ยวของมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ

เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

 

 

 

 

 


