
 
ประกาศโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 

เร่ือง  กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย  

และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพือ่การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

------------------------------------------------- 

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ใน
การพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกัน
คุณภาพการศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เรื ่อง
กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบกับ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ฉบับลงวันท่ี ๑๑  ตุลาคม ๒๕๕๙  
 จากการมีส่วนร่วมของผู้เกี ่ยวข้องของโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ทั ้งบุคลากรทุกคนใน
โรงเรียน  ผู้ปกครองและชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันท่ี ๒ เมษายน
๒๕๖๓ เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์มีคุณภาพและมาตรฐาน
จึงกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 
และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 
                       ประกาศ ณ วันท่ี ๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
 
 
                                                                               (นางพันธ์ทิวา จางคพิเชียร) 
                                                                          ผู้อำนวยการโรงเรียนธญัญสิทธิศิลป์ 

 
 
 
 
 
 
 

 



การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
เพื่อการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

เร่ือง  กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย 
.................................................................................................. 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก ระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม 

๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของ
ตนเองได้ 

๙๐.๐๐ 

๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ๙๐.๐๐ 
๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ๙๐.๐๐ 
๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  ส่ือสารได้  มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหา
ความรู้ได้ 

๙๐.๐๐ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  ระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม 

๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนการ ๔ ด้าน  สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ๙๐.๐๐ 
๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน ๙๐.๐๐ 
๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ๙๐.๐๐ 
๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและส่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ ๙๐.๐๐ 
๒.๕ ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 

๙๐.๐๐ 

๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ๙๐.๐๐ 
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ระดับคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม 
๓.๑ จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ๙๐.๐๐ 
๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ๙๐.๐๐ 
๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย ๙๐.๐๐ 
๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็ก 
ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

๙๐.๐๐ 

 
 

 



คุณภาพของมาตรฐานมี 5 ระดับ 

 

ค่าร้อยละ ระดับคุณภาพ 
น้อยกว่าร้อยละ 60.00 ระดับกำลังคุณภาพ 
ร้อยละ 60.00-69.99 ระดับปานกลาง 
ร้อยละ 70.00-79.99 ระดับดี 
ร้อยละ 80.00-89-99 ระดับดีเลิศ 
ร้อยละ 90.00 ขึ้นไป ระดับยอดเย่ียม 

 
การกำหนดค่าเป้าหมาย 
 ๑. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่าง ๆ ที่ผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลฐานในการกำหนดค่าเป้าหมาย 
 ๒. การกำหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐาน ควรกำหนดเป็น ระดับคุณภาพ ๕ ระดับ เพื่อให้
สอดคล้องกับการประเมิน ดังนี้ 
      ระดับ 5  ยอดเยี่ยม   ระดับ 4 ดีเลิศ 

  ระดับ 3 ดี    ระดับ 2 ปานกลาง 
  ระดับ 1 กำลังพัฒนา 
 ๓. การกำหนดค่าเป้าหมาย จะกำหนดเป็นระดับคุณภาพ หรือเป็น ร้อยละ ตามความเหมาะสมกับ

บริบทของสถานศึกษา 
 ๔.การตั้งค่าเป้าหมายเชิงปริมาณในบางประเด็น โรงเรียนควรกำหนดเพื่อใช้ตรวจสอบว่าการ
ดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนได้บรรลุเป้าหมายที่ตั ้งไว้หรือสูงกว่ า  คงที่  หรือ                        
ต่ำกว่า (ลักษณะข้อมูลเชิงปริมาณ)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
เพื่อการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

เร่ือง  กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ระดับยอดเยี่ยม 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 

๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดคำนวณ  
ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนดในแต่ละระดับช้ัน 

ยอดเยี่ยม 

๒) มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา 

ยอดเยี่ยม 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดีเลิศ 
๔) มีความก้าวหน้าใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ยอดเยี่ยม 
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 
๖) มีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ยอดเยี่ยม 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด ยอดเยี่ยม 
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเยี่ยม 
๓) ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ยอดเยี่ยม 
๔) มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ระดับยอดเยี่ยม 
๒.๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม 
๒.๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 

   ๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม 

   ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม 
   ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

ยอดเยี่ยม 

    ๒.๖. จัดระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ ระดับยอดเยี่ยม 
   ๓.๑ จัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ดีเลิศ 



มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา 

   ๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม 
   ๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม 
   ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
   ๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม 

 

การกำหนดค่าเป้าหมาย 
 ๑. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่างๆ ที่ผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลฐานในการกำหนดค่าเป้าหมาย 
 ๒. การกำหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐาน ควรกำหนดเป็น ระดับคุณภาพ ๕ ระดับ เพื่อให้
สอดคล้องกับการประเมิน ดังนี้ 
      ระดับ 5  ยอดเยี่ยม 

  ระดับ 4 ดีเลิศ 
  ระดับ 3  ดี  
  ระดับ 2 ปานกลาง 
  ระดับ 1 กำลังพัฒนา 
 ๓. การกำหนดค่าเป้าหมาย จะกำหนดเป็นระดับคุณภาพ หรือเป็น ร้อยละ ตามความเหมาะสมกับ

บริบทของสถานศึกษา 
 ๔.การตั้งค่าเป้าหมายเชิงปริมาณในบางประเด็น  โรงเรียนควรกำหนดเพื่อใช้ตรวจสอบว่าการ
ดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนได้บรรลุเป้าหมายที่ตั ้งไว้หรือสูงกว่า  คงที่  หรือ                        
ต่ำกว่า (ลักษณะข้อมูลเชิงปริมาณ)  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสำเร็จ 
ตามประเด็นพิจารณาในมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์  

 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

๑.  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 

ประเด็นพิจารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสำเร็จ 
๑.๑ มีความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การส่ือสาร 
และการคิดคำนวณ 

๑) นักเรียนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป มีความสามารถในการอ่าน เขียนภาษาไทยอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป  
๒) นักเรียนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ผลการประเมินสมรรถนะด้านการส่ือสารอยู่ในอยู่
ในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถานศึกษา 
๓) นักเรียนร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป มีทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ พิจารณาจาก
ระดับผลการเรียนเฉล่ียในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระดับ ๓ ขึ้นไป ตาม
เกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถานศึกษา 
4) นักเรียนร้อยละ ๖๕ ขึ้นไป ได้ระดับผลการเรียนเฉล่ียในกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ระดับ ๓ขึ้นไป ตามเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถานศึกษา 

๑.๒ มีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 

๑) นักเรียนร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป ผลการประเมินสมรรถนะด้านความสามารถในการ
คิด อยู่ในอยู่ในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถานศึกษา 

๒) นักเรียนร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป ผลการประเมินสมรรถนะด้านความสามารถในการ
แก้ปัญหา อยู่ในอยู่ในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์การวัดและประเมินผลของ
สถานศึกษา 
๓) นักเรียนร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป ผลการประเมินการคิดวิเคราะห์ อยู่ในอยู่ในระดับ
ดีขึ้นไป ตามเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถานศึกษา 

๑.๓ มีความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม 

๑) นักเรียนร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป มีผลการประเมินด้านการพัฒนางาน ระดับดีขึ้นไป 
๒) นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ สามารถสร้างช้ินงานตามความสนใจ โดยนำองค์ความรู้
และความคิดสร้างสรรค์มาใช้ในการสร้างช้ินงานอย่างน้อย ๑ ช้ิน/ภาคเรียน/กลุ่ม
สาระฯ 

๓) นักเรียนนำเสนอนวัตกรรมในกิจกรรมเปิดบ้านลานวิชาการ 
๔) นักเรียนมีการนำเสนอหรือแสดงโครงงาน ชิ้นงาน ผลงาน ต่อบุคลากรนอก
โรงเรียน หน่วยงาน องค์กร หรือชุมชน 

๑) นักเรียนร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป ผลการประเมินสมรรถนะด้านความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยี ระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถานศึกษา 



ประเด็นพิจารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสำเร็จ 

๑.๔ ความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร 

๒) นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการรับการเรียนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร  
๓) นักเรียนมีความสามารถด้านการส่ือสารผ่านเครือข่ายสังคม เพื่อพัฒนาตนเอง
ในด้านการเรียนรู้ การทำงานอย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 

๑.๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

๑) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีโรงเรียนกำหนด 
๒) ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) สูงกว่า
ระดับประเทศ 
๓) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖  
สูงกว่าค่าเฉล่ียระดับประเทศ 

๑.๖ มีความรู้ ทักษะ
พื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่อ
งานอาชีพ  

๑) นักเรียนร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป ผลการประเมินสมรรถนะด้านความสามารถด้าน
ทักษะชีวิต ระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถานศึกษา 

๒) นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ได้ฝึกทักษะงานอาชีพตามหลักสูตร  
๓) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ร้อยละ ๑๐๐ ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 

 

 
๒.คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

 

ประเด็นพิจารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสำเร็จ 

๒.๑ มีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษากำหนด 

๑) นักเรียนร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพงึประสงค์ใน
ระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถานศึกษา 

2) นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม 
3) นักเรียนได้รับรางวัล ด้านคุณธรรม 

๒.๒ มีความภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย 

๑) นักเรียนร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป มีผลการประเมนิคุณลักษณะอันพงึประสงค์ ด้าน
รักความเป็นไทย ระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถานศึกษา 
๒) นักเรียนร้อยละ ๑๐๐เข้าร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมวัฒนธรรมองโรงเรียน  
๓) นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม หรือรับรางวัล เกี่ยวกบัการส่งเสริมวัตนธรรม 

๒.๓ ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

๑) นักเรียนร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป มีผลการประเมินด้านการยอมรับเหตุผล และความ
คิดเห็นของผู้อื่น ระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถานศึกษา 
3) นักเรียนรอ้ยละ ๑๐๐ เข้าร่วมกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

4) นักเรยีนได้รับคัดเลือกในการเลือกเปล่ียนวฒันธรรม 
๒.๔ มีสุขภาวะทางร่างกาย 
และจิตสังคม 

๑) นักเรียนร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป มีน้ำหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์กรมอนามัย และมี
สุขภาพแข็งแรง 



  ๒) นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการตรวจสุขภาพ 
๒) นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดอยาเสพติด 
และอบายมุข  
๓) นักเรียนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป มีผลการประเมินการเห็นคุณค่าในตนเอง มีความ
มั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ตามเกณฑ์การวัดและประเมินผลของ
สถานศึกษา 
๓) นักเรียนร้อยละ ๙๐  ขึ้นไป มีผลการประเมินจุดแข็งจุดอ่อน ระดับปกติ 

 
 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสำเร็จ 
ตามประเด็นพิจารณาในมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
มาตรฐานที่ 2  ด้านการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 

ประเด็นพิจารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสำเร็จ ระดับคุณภาพ 
๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจท่ีสถานศึกษา
กำหนดชัดเจน 

๑) สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ กำหนดไว้อย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน นโยบาย
ของรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม ตามเกณฑ์
การประเมินของสถานศึกษา 

ยอดเยี่ยม 

๒) สถานศึกษากำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ ท่ีเป็นไปได้ในทาง
ปฏิบัติและทันต่อการเปล่ียนแปลง  
๓) สถานศึกษามีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดทำแผนปฏิบัติ
การประจำป ี  แผนพ ัฒนาการศ ึกษาที ่ ได ้ ร ับความเห ็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาและสามารถตรวจสอบได้ 
 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 
 

๑) สถานศึกษามีโครงสร้างการบริหารจัดการที่ชัดเจน ครอบคลุมทั้ง ๔ 
งานหลักของสถานศึกษา และมีการมอบหมายความรับผิดชอบการปฏิบัติ
หน้าท่ีราชการประจำปีการศึกษา 

ยอดเยี่ยม 

๒) สถานศึกษามีการประชุมวางแผน ติดตาม การดำเนินงานและวางแผน
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และพัฒนางานของบุคลากรเป็นประจำ
ต่อเนื่อง 



ประเด็นพิจารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสำเร็จ ระดับคุณภาพ 
๓) สถานศึกษามีการบริหารอัตรากำลัง ทรัพยากรให้เพียงพอเหมาะสม
และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
๔) สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ กำหนดให้
มีการเยี ่ยมบ้านนักเรียน ร้อยละ ๑๐๐ ในปีการศึกษาและช่วยเหลือ
นักเรียนด้านต่างๆ เช่น ทุนการศึกษา เป็นต้น 
๕) สถานศึกษามีระบบการนิเทศภายในที่มีประสิทธิภาพ ดำเนินการ
นิเทศการสอน ติดตามตรวจสอบประเมินผลอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยภาค
เรียนละ 1 ครั้ง 
๖) สถานศึกษามีการบริหารงานที่ครอบคลุมงานวิชาการที่เน้นผู้เรียน 
เป็นสำคัญ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
๗) สถานศึกษาได้มีการประสานงานกับคณะกรรมการสถานศึกษา 
ชุมชน และผู ้ปกครองนักเร ียน เพื ่อร่วมวางแผน ปรับปรุง พัฒนา  
และรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 

 ๘) ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ ๘๐ มีความรู ้ความเข้าใจ
เกี ่ยวกับระบบประกันคุณภาพภายในเกี่ยวกับความเชื่อมโยงในการ
ประเมินแผนงาน โครงการและกิจกรรม   

๒.๓ ดำเนินงานพัฒนา
วิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

๑) สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีได้รับความเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และสามารถตรวจสอบได้ 

ยอดเยี่ยม 

๒) สถานศึกษามีหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ครบท้ัง 8 กลุ่มสาระฯ 
และหลักสูตรท้องถิ่น 
๓) สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
๔) สถานศึกษาจัดการศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างรอบด้าน
ตามศักยภาพและประเภทของความพิการ 
 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากร
ให้มีความเช่ียวชาญทาง
วิชาชีพ 

๑) ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมให้เข้ารับการพัฒนา
ตนเอง มีขวัญและกำลังใจในการพัฒนาตนเองและงาน 

ยอดเยี่ยม 

๒) สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูพัฒนางานโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC ) ทุกกลุ ่มสาระ
การเรียนรู้ 
๓) ครูและบุคลากรได้รับการสนับสนุนให้เข้ารับการอบรมตรง/สอดคล้อง
กับความต้องการและหน้าท่ีท่ีปฏิบัติ อย่างน้อย ๑๒ ช่ัวโมงต่อปีการศึกษา 



ประเด็นพิจารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสำเร็จ ระดับคุณภาพ 
4) ครูและบุคลากรที่เข้าเกณฑ์การขอรับการประเมินให้มีหรือเลื่อนวทิย
ฐานะ อย่างน้อยร้อยละ ๕๐ ได้รับการสนับสนุนให้พัฒนาผลงานทาง
วิชาการ เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพ  
 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้ 

๑) สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที ่ร ่มรื ่น ปลอดภัย มีแหล่งพักผ่อน
เพียงพอสำหรับนักเรียน   

ยอดเยี่ยม 

๒) สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและทางสังคมที่มีความ
เหมาะสม ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-
19 
๓) สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกห้องเรียน ที่เอื ้อต่อ 
การเรียนรู้ของนักเรียน 
๔) สถานศึกษามีสื่อ อุปกรณ์ ที่อำนวยความสะดวกในการจัดการเรียน
การสอนอย่างเพียงพอทุกห้องเรียน 
๕) สถานศึกษามีแหล่งสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตท่ีเข้าถึงได้ง่าย 
๖) สถานศึกษามีระบบรักษาความปลอดภัย เช่น กล้องวงจรปิด การ
ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร ถังดับเพลิง เป็นต้น ท่ีอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
๘) ครู นักเรียน ผู้ปกครอง มีความพึงพอใจต่อการจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ระดับดี (4) ขึ้นไป ไม่ต่ำ
กว่าร้อยละ ๗๐  
 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

๑) สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสนับสนุนการบริหาร
จัดการอย่างเพียงพอและใช้ประโยชน์เต็มศักยภาพ 

ยอดเยี่ยม 

๒) สถานศึกษามีการส่งเสริมการใช้ส่ือ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใน 
การจัดการเรียนรู้  
๓) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการด้านการพัฒนาสื ่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ ท่ีบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย ๒ โครงการ 
 

 
 
 
 
 



ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสำเร็จ 
ตามประเด็นพิจารณาในมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 

ประเด็นพิจารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสำเร็จ 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

๑) จัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีคะแนนเฉลีย่อยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป ร้อยละ ๙๐ 
๒) ครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้แบบ Active 
Learning มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีข้ึนไป ร้อยละ ๘๐ 

 ๓) ครูมีการเผยแพร่นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้แบบ 
Active Learning อยู่ในระดับระดับดีข้ึนไป ร้อยละ ๘๐ 

๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ี
เอื้อต่อการเรียนรู้ 

๑) ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งอำนวยความสะดวกท่ีเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีข้ึนไป ร้อยละ ๙๐ 

๒) มแีหล่งเรียนรู้รวมท้ังภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีข้ึนไป ร้อยละ ๙๐ 

๓) สร้างโอกาสใหผู้้เรียนได้แสวงหาความรู้ตามศักยภาพด้วย
ตนเองจากสื่อท่ีหลากหลาย มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีข้ึน
ไป ร้อยละ ๘๐ 

๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ๑) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ครูรักและเอาใจใส่
เด็ก เด็กรักครูและรักท่ีจะเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี
ความสุข มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีข้ึนไป ร้อยละ ๙๐  

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน  

๑) มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ มีข้ันตอนชัดเจนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและ
ประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดเรียนเรียนรู้ มี
คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีข้ึนไป ร้อยละ ๙๐ 
๒) ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนและผู้ปกครองเพื่อนำผลไป
ใช้พัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ
ดีข้ึนไป ร้อยละ ๘๐ 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

๑) มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพีระหว่างครูและ
ผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ มี
คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีข้ึนไป ร้อยละ ๙๐ 



ประเด็นพิจารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสำเร็จ 
๒) ครูและผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีข้ึนไป ร้อยละ ๙๐ 

 


