
 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนเขาสมิงวทิยาคม “จงจนิตร์ุจริวงศอ์ปุถมัภ์" 
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา ระดับการศึกษาขัน้พื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศกึษา ปีการศกึษา 256๓ 
..................................................................... 

 

 โดยทีม่ีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและ
การศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป จ าเป็นต้องปรับปรุงปรับปรุงมาตรฐานการศึกษา  
ให้สอดคล้องกัน จึงได้มีการยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน              
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความ 
ในมาตรา ๕ มาตรา ๙(๓) มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘ แห่ง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับมติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการประชุม ครั้งที่  
๕/๒๕๖๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาระดับปฐมวัย  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่ 
๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เพ่ือเป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาทั้งประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในการส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลและติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา 
  โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม “จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์"  จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 
ฉบับนี้ 
 

ประกาศ ณ วันที่ 2๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ.  256๓ 
 
 
 

(นายพรชัย  ค ารพ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม “จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์" 

 
 
 
 
  



มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา แนบทา้ยประกาศโรงเรียนเขาสมงิวทิยาคม ฯ 
เรือ่ง  

มาตรฐานการศกึษาขั้นพืน้ฐาน ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศกึษา  

----------------------------------------------- 
 มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 3 มาตรฐาน ได้แก่  

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเ้รยีน  
1.1 ผลสมัฤทธิ์ทางวชิาการของผูเ้รยีน 

1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ (1.1.1) 
2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ

แก้ปัญหา (1.1.2) 
3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม (1.1.3) 
4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (1.1.4) 
5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา (1.1.5) 
6)  มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ (1.1.6) 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคข์องผู้เรยีน 
1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด (1.2.1) 
2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย (1.2.2) 
3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย (1.2.3) 
4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม (1.2.4) 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจัดการ  
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน (2.1) 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา (2.2) 
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก

กลุ่มเป้าหมาย (2.3) 
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ (2.4) 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ (2.5) 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ (2.6) 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่นน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ (3.1) 
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ (3.2) 
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก (3.3) 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน (3.4) 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ (3.5) 

  



 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนเขาสมิงวทิยาคม “จงจนิตร์ุจริวงศอ์ปุถมัภ์" 
เรื่อง ก าหนดคา่เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

..................................................................... 
 

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑  
 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม “จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์" มีคุณภาพและ 
ได้มาตรฐานตามที่สถานศึกษาก าหนด จึงก าหนดค่าเป้าหมายระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในปีการศึกษา ๒๕๖๓  
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓  วันที่ ๑๐ เดือน มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดการก าหนดค่าเป้าหมายตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 

ประกาศ ณ วันที่ 2๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 256๓ 
 
 
 

(นายพรชัย  ค ารพ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม “จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก าหนดค่าเปา้หมายตามมาตรฐานการศึกษา ระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน  
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม “จงจนิตร์จุิรวงศ์อุปถัมภ์”  ปีการศึกษา 256๓ 

มาตรฐานการศกึษา คา่เปา้หมายความส าเรจ็ตามมาตรฐานการศกึษา 
ระดบั

คุณภาพ 
มาตรฐานที ่1 คณุภาพของผูเ้รยีน ดเีลศิ 
1.1 ผลสมัฤทธิท์างวชิาการของผูเ้รยีน ด ี
1) มีความสามารถใน 
การอ่าน การเขยีน  
การสื่อสาร และการคิด
ค านวณ 

นกัเรยีนมีความสามารถในการอ่าน การเขยีน การสือ่สารและการคดิค านวณ 
สงูกวา่เปา้หมายทีส่ถานศกึษาก าหนด  

ด ี

ความสามารถในการอา่น
ภาษาไทย 

นักเรียนม.1 ร้อยละ 6๔.๗๐ มีความสามารถในการอ่านภาษาไทย      
ในระดับดีและดีเยี่ยม 

ดี  

 นักเรียนม.2 ร้อยละ 6๙.๑๑ มีความสามารถในการอ่านภาษาไทย      
ในระดับดีและดีเยี่ยม 

ดี  

 นักเรียนม.3 ร้อยละ 7๐.1๓ มีความสามารถในการอ่านภาษาไทย      
ในระดับดีและดีเยี่ยม 

ดี  

 นักเรียนม.4 ร้อยละ 7๒.4๗ มีความสามารถในการอ่านภาษาไทย      
ในระดับดีและดีเยี่ยม 

ดีเลิศ  

 นักเรียนม.5 ร้อยละ 7๑.๖๕ มีความสามารถในการอ่านภาษาไทย      
ในระดับดีและดีเยี่ยม 

ดีเลิศ  

 นักเรียนม.6 ร้อยละ ๗๑.๐๕ มีความสามารถในการอ่านภาษาไทย      
ในระดับดีและดีเยี่ยม 

ดีเลิศ 

ความสามารถในการเขยีน
ภาษาไทย 

นักเรียนม.1 ร้อยละ 6๕.๑๙ มีความสามารถในการเขียนภาษาไทย     
ในระดับดีและดีเยี่ยม 

ดี  

 นักเรียนม.2 ร้อยละ 6๘.๔๒ มีความสามารถในการเขียนภาษาไทย     
ในระดับดีและดีเยี่ยม 

ดี  

 นักเรียนม.3 ร้อยละ ๖๙.๗๗ มีความสามารถในการเขียนภาษาไทย     
ในระดับดีและดีเยี่ยม 

ดี 

 นักเรียนม.4 ร้อยละ ๖๙.๒๙ มีความสามารถในการเขียนภาษาไทย     
ในระดับดีและดีเยี่ยม 

ดี  

 นักเรียนม.5 ร้อยละ ๗๐.๒๘ มีความสามารถในการเขียนภาษาไทย     
ในระดับดีและดีเยี่ยม 

ดี  

 นักเรียนม.6 ร้อยละ 6๙.๐๑ มีความสามารถในการเขียนภาษาไทย     
ในระดับดีและดีเยี่ยม 

ดี 

ความสามารถใน 
การสือ่สารภาษาไทย 

นักเรียนม.1 ร้อยละ 7๓.๕๓ มีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทย    
ในระดับดีและดีเยี่ยม 

ดีเลิศ  

 นักเรียนม.2 ร้อยละ 7๓.๖๔ มีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทย   
ในระดับดีและดีเยี่ยม 

ดีเลิศ  



มาตรฐานการศกึษา คา่เปา้หมายความส าเรจ็ตามมาตรฐานการศกึษา 
ระดบั

คุณภาพ 
 นักเรียนม.3 ร้อยละ 7๓.๒๐ มีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทย   

ในระดับดีและดีเยี่ยม 
ดีเลิศ  

 นักเรียนม.4 ร้อยละ 8๔.๕๕ มีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทย   
ในระดับดีและดีเยี่ยม 

ยอดเยี่ยม  

 นักเรียนม.5 ร้อยละ ๗๙.7๒ มีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทย   
ในระดับดีและดีเยี่ยม 

ดีเลิศ  

 นักเรียนม.6 ร้อยละ ๘๐.๐๑ มีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทย   
ในระดับดีและดีเยี่ยม 

ดีเลิศ  

ความสามารถในการอา่น
ภาษาองักฤษ 

นักเรียนม.1 ร้อยละ 6๗.๐๘ มีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ   
ในระดับพอใช้ขึ้นไป 

ดี  

 นักเรียนม.2 ร้อยละ 6๔.๑๑ มีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ  
ในระดับพอใช้ขึ้นไป 

ดี  

 นักเรียนม.3 ร้อยละ 6๓.๐๙ มีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ  
ในระดับพอใช้ขึ้นไป 

ดี  

 นักเรียนม.4 ร้อยละ 6๕.๐3 มีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ  
ในระดับพอใช้ขึ้นไป 

ดี  

 นักเรียนม.5 ร้อยละ 6๔.๔๙ มีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ  
ในระดับพอใช้ขึ้นไป 

ดี  

 นักเรียนม.6 ร้อยละ 6๓.๑๓ มีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ  
ในระดับพอใช้ขึ้นไป 

ดี  

ความสามารถในการเขยีน
ภาษาองักฤษ   

นักเรียนม.1 ร้อยละ ๖๒.๗๗ มีความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ  
ในระดับพอใช้ขึ้นไป 

ดี  

 นักเรียนม.2 ร้อยละ ๖๐.๒๑ มีความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ  
ในระดับพอใช้ขึ้นไป 

ปานกลาง  

 นักเรียนม.3 ร้อยละ ๕๙.๔๕ มีความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ 
ในระดับพอใช้ขึ้นไป 

ปานกลาง  

 นักเรียนม.4 ร้อยละ ๖๓.๐๙ มีความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ 
ในระดับพอใช้ขึ้นไป 

ดี  

 นักเรียนม.5 ร้อยละ ๖๒.๙๑ มีความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ 
ในระดับพอใช้ขึ้นไป 

ดี  

 นักเรียนม.6 ร้อยละ ๖๐.๙๒ มีความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ 
ในระดับพอใช้ขึ้นไป 

ปานกลาง  

ความสามารถในการสือ่สาร
ภาษาองักฤษ 

นักเรียนม.1 ร้อยละ ๖๑.๘๘ มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ในระดับพอใช้ขึ้นไป 

ดี  

 นักเรียนม.2 ร้อยละ ๖๔.๓๒ มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ในระดับพอใช้ขึ้นไป 

ดี  



มาตรฐานการศกึษา คา่เปา้หมายความส าเรจ็ตามมาตรฐานการศกึษา 
ระดบั

คุณภาพ 
 นักเรียนม.3 ร้อยละ ๖๕.๘๓ มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ

ในระดับพอใช้ขึ้นไป 
ดี  

 นักเรียนม.4 ร้อยละ ๖๕.๒๘ มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ในระดับพอใช้ขึ้นไป 

ดี  

 นักเรียนม.5 ร้อยละ ๖๒.๐๐ มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ในระดับพอใช้ขึ้นไป 

ดี 

 นักเรียนม.6 ร้อยละ ๖๒.๔๔ มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ในระดับพอใช้ขึ้นไป 

ดี 

ความสามารถในการอา่น
ภาษาจีน 

นักเรียนม.1 ร้อยละ ๕๕.๖๐  มีความสามารถในการอ่านภาษาจีน      
ในระดับพอใช้ขึ้นไป 

ปานกลาง  

 นักเรียนม.2 ร้อยละ 48.๑๕ มีความสามารถในการอ่านภาษาจีน       
ในระดับพอใช้ขึ้นไป 

ก าลัง
พัฒนา  

 นักเรียนม.3 ร้อยละ ๖๖.๗๖ มีความสามารถในการอ่านภาษาจีน       
ในระดับพอใช้ขึ้นไป 

ดี  

 นักเรียนม.4 ร้อยละ ๕๙.๖๐ มีความสามารถในการอ่านภาษาจีน       
ในระดับพอใช้ขึ้นไป 

ปานกลาง  

 นักเรียนม.5 ร้อยละ ๕๕.๕๙ มีความสามารถในการอ่านภาษาจีน       
ในระดับพอใช้ขึ้นไป 

ปานกลาง  

 นักเรียนม.6 ร้อยละ ๔๘.๓๑ มีความสามารถในการอ่านภาษาจีน       
ในระดับพอใช้ขึ้นไป 

ก าลัง
พัฒนา  

ความสามารถในการเขียน
ภาษาจีน 

นักเรียนม.1 ร้อยละ ๕๓.๙๖  มีความสามารถในการเขียนภาษาจีน     
ในระดับพอใช้ขึ้นไป 

ปานกลาง  

 นักเรียนม.2 ร้อยละ ๕๑.๓๕ มีความสามารถในการเขียนภาษาจีน      
ในระดับพอใช้ขึ้นไป 

ปานกลาง  

 นักเรียนม.3 ร้อยละ ๖๓.๕๕ มีความสามารถในการเขียนภาษาจีน      
ในระดับพอใช้ขึ้นไป 

ดี  

 นักเรียนม.4 ร้อยละ ๕๗.๔๑ มีความสามารถในการเขียนภาษาจีนใน
ระดับพอใช้ขึ้นไป 

ปานกลาง  

 นักเรียนม.5 ร้อยละ ๕๖.๖๗ มีความสามารถในการเขียนภาษาจีน      
ในระดับพอใช้ขึ้นไป 

ปานกลาง  

 นักเรียนม.6 ร้อยละ ๔๘.๓๑ มีความสามารถในการเขียนภาษาจีน      
ในระดับพอใช้ขึ้นไป 

ก าลัง
พัฒนา  

ความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาจีน 

นักเรียนม.1 ร้อยละ ๕๓.๙๖  มีความสามารถในการสื่อสารภาษาจีน   
ในระดับพอใช้ขึ้นไป 

ปานกลาง  

 นักเรียนม.2 ร้อยละ ๔๘.๑๕ มีความสามารถในการสื่อสารภาษาจีน    
ในระดับพอใช้ขึ้นไป 

ก าลัง
พัฒนา  



มาตรฐานการศกึษา คา่เปา้หมายความส าเรจ็ตามมาตรฐานการศกึษา 
ระดบั

คุณภาพ 
 นักเรียนม.3 ร้อยละ ๖๕.๒๘ มีความสามารถในการสื่อสารภาษาจีน    

ในระดับพอใช้ขึ้นไป 
ดี  

 นักเรียนม.4 ร้อยละ 58.1๔ มีความสามารถในการสื่อสารภาษาจีน    
ในระดับพอใช้ขึ้นไป 

ปานกลาง  

 นักเรียนม.5 ร้อยละ ๕๖.๓๑ มีความสามารถในการสื่อสารภาษาจีน    
ในระดับพอใช้ขึ้นไป 

ปานกลาง  

 นักเรียนม.6 ร้อยละ ๔๘.๓๑ มีความสามารถในการสื่อสารภาษาจีน    
ในระดับพอใช้ขึ้นไป 

ก าลัง
พัฒนา  

ความสามารถในการคดิ
ค านวณ 

นักเรียนม.1 ร้อยละ ๖๔.๐๐  มีความสามารถในการคิดค านวณในระดับ
พอใช้ขึ้นไป 

ดี  

 นักเรียนม.2 ร้อยละ  ๖๕.๒๖  มีความสามารถในการคิดค านวณในระดับ
พอใช้ขึ้นไป 

ดี  

 นักเรียนม.3 ร้อยละ  ๖๖.๒๔  มีความสามารถในการคิดค านวณในระดับ
พอใช้ขึ้นไป 

ดี  

 นักเรียนม.4 ร้อยละ ๖๒.๑๘  มีความสามารถในการคิดค านวณในระดับ
พอใช้ขึ้นไป 

ดี  

 นักเรียนม.5 ร้อยละ  ๖๑.๕๑  มีความสามารถในการคิดค านวณในระดับ
พอใช้ขึ้นไป 

ดี  

 นักเรียนม.6 ร้อยละ ๖๒.๓๕  มีความสามารถในการคิดค านวณในระดับ
พอใช้ขึ้นไป 

ดี  

2) มคีวามสามารถในการ
คดิวเิคราะห ์คดิอยา่งมี
วจิารณญาณ อภปิราย
แลกเปลีย่นความคดิเหน็ 
และแกป้ญัหา   
 

นักเรียนร้อยละ 6๘.๓๐ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห ์คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลีย่น ความคิดเห็นโดยใช้เหตุผลประกอบ     
การตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้ 

ดี 

3) มีความสามารถในการ
สรา้งนวตักรรม    
 

นักเรียนร้อยละ 66.๘๔ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีการน าไปใช้
และเผยแพร่ 

ดี 

4) มคีวามสามารถในการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสือ่สาร  
 
 

นักเรียนร้อยละ ๗๙.๔๖ มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสารและ  
การท างาน 

ดีเลิศ 



มาตรฐานการศกึษา คา่เปา้หมายความส าเรจ็ตามมาตรฐานการศกึษา 
ระดบั

คุณภาพ 
5) มผีลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนตามหลกัสตูร
สถานศกึษา   

นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนตามหลกัสตูรสถานศกึษาและพฒันาการ
ของผลการทดสอบระดบัชาตสิงูกวา่เปา้หมายที่สถานศกึษาก าหนด 

ด ี

ข้อ 1) ผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนตามหลกัสตูร
สถานศกึษา 

นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนตามหลกัสตูรสถานศกึษาสงูกวา่เปา้หมาย
ทีส่ถานศกึษาก าหนด 

ดเีลศิ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

นักเรียน ม.1 ร้อยละ ๗๑.2๕ มีระดับผลการเรียนรายวิชาภาษาไทย
เท่ากับ 2.5 ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

 นักเรียน ม.2 ร้อยละ ๖๗.๖๗ มีระดับผลการเรียนรายวิชาภาษาไทย
เท่ากับ 2.5 ขึ้นไป 

ดี 

 นักเรียน ม.3 ร้อยละ 7๘.๒๓ มีระดับผลการเรียนรายวิชาภาษาไทย
เท่ากับ 2.5 ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

 นักเรียน ม.4 ร้อยละ 7๕.๕๖ มีระดับผลการเรียนรายวิชาภาษาไทย
เท่ากับ 2.5 ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

 นักเรียน ม.5 ร้อยละ ๖5.๐๓ มีระดับผลการเรียนรายวิชาภาษาไทย
เท่ากับ 2.5 ขึ้นไป 

ดี 

 นักเรียน ม.6 ร้อยละ 6๙.๕๓ มีระดับผลการเรียนรายวิชาภาษาไทย
เท่ากับ 2.5 ขึ้นไป 

ดี 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์

นักเรียน ม.1 ร้อยละ ๗๐.๐๐ มีระดับผลการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์
เท่ากับ 2 ขึ้นไป 

ดี 

 นักเรียน ม.2 ร้อยละ 7๕.00 มีระดับผลการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์
เท่ากับ 2 ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

 นักเรียน ม.3 ร้อยละ ๗๐.๐๐ มีระดับผลการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์
เท่ากับ 2 ขึ้นไป 

ดี 

 นักเรียน ม.4 ร้อยละ ๗๐.๐๐ มีระดับผลการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์
เท่ากับ 2 ขึ้นไป 

ดี 

 นักเรียน ม.5  ร้อยละ 65.๐๐ มีระดับผลการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์
เท่ากับ 2 ขึ้นไป 

ดี 

 นักเรียน ม.6 ร้อยละ 75.00 มีระดับผลการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์
เท่ากับ 2 ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

นักเรียน ม.1 ร้อยละ 70.00 มีระดับผลการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์
เท่ากับ 2.5 ขึ้นไป 

ดี 

 นักเรียน ม.2 ร้อยละ 67.๔๓ มีระดับผลการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์
เท่ากับ 2.5 ขึ้นไป 

ดี 

 นักเรียน ม.3 ร้อยละ 75.00 มีระดับผลการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์
เท่ากับ 2.5 ขึ้นไป 

ดีเลิศ 



มาตรฐานการศกึษา คา่เปา้หมายความส าเรจ็ตามมาตรฐานการศกึษา 
ระดบั

คุณภาพ 
 นักเรียน ม.4 ร้อยละ 70.00 มีระดับผลการเรียนรายวิชาฟิสิกส์     

เท่ากับ 2 ขึ้นไป 
ดี 

 นักเรียน ม.5 ร้อยละ 70.00 มีระดับผลการเรียนรายวิชาฟิสิกส์    
เท่ากับ 2 ขึ้นไป 

ดี 

 นักเรียน ม.6 ร้อยละ 75.00 มีระดับผลการเรียนรายวิชาฟิสิกส์   
เท่ากับ 2 ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

 นักเรียน ม.4 ร้อยละ 70.00 มีระดับผลการเรียนรายวิชาเคมี       
เท่ากับ 2 ขึ้นไป 

ดี 

 นักเรียน ม.5 ร้อยละ 70.00 มีระดับผลการเรียนรายวิชาเคมี      
เท่ากับ 2.5 ขึ้นไป 

ดี 

 นักเรียน ม.6 ร้อยละ 75.00 มีระดับผลการเรียนรายวิชาเคมี       
เท่ากับ 2.5 ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

 นักเรียน ม.4 ร้อยละ 75.00 มีระดับผลการเรียนรายวิชาชีววิทยา
เท่ากับ 3 ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

 นักเรียน ม.5 ร้อยละ 75.00 มีระดับผลการเรียนรายวิชาชีววิทยา
เท่ากับ 3 ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

 นักเรียน ม.6 ร้อยละ 75.00 มีระดับผลการเรียนรายวิชาชีววิทยา
เท่ากับ 3 ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

 นักเรียน ม.4 ร้อยละ 75.00 มีระดับผลการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์
ทั่วไปและโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศเท่ากับ 2.5 ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

นักเรียน ม.5 ร้อยละ 7๔.0๘  มีระดับผลการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์
ทั่วไปและโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศเท่ากับ 2.5 ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

นักเรียน ม.6 ร้อยละ ๕๓.๖๓ มีระดับผลการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์
ทั่วไปและโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศเท่ากับ 2.5 ขึ้นไป 

ปานกลาง 

นักเรียน ม.1 ร้อยละ 70.00 มีระดับผลการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศเท่ากับ 3 ขึ้นไป 

ดี 

นักเรียน ม.2 ร้อยละ ๗๐.๐๐ มีระดับผลการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศเท่ากับ ๒.๕ ขึ้นไป 

ดี  

นักเรียน ม.3 ร้อยละ ๖๕.๐๐ มีระดับผลการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศเท่ากับ 3 ขึ้นไป 

ดี 

นักเรียน ม.4 ร้อยละ 80.00 มีระดับผลการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศเท่ากับ 3 ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

นักเรียน ม.5 ร้อยละ ๗๕.๐๐ มีระดับผลการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศเท่ากับ 3 ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

นักเรียน ม.6 ร้อยละ 8๕.00 มีระดับผลการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศเท่ากับ 3 ขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 



มาตรฐานการศกึษา คา่เปา้หมายความส าเรจ็ตามมาตรฐานการศกึษา 
ระดบั

คุณภาพ 
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคม
ศึกษาฯ  

นักเรียน ม.1 ร้อยละ 60.๓๗ มีระดับผลการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา
เท่ากับ 2.5 ขึ้นไป 

ปานกลาง 

 นักเรียน ม.2 ร้อยละ 6๓.0๗ มีระดับผลการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา
เท่ากับ 2.5 ขึ้นไป 

ดี 

 นักเรียน ม.3 ร้อยละ ๕๑.๙๕ มีระดับผลการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา
เท่ากับ 2.5 ขึ้นไป 

ปานกลาง 

 นักเรียน ม.4 ร้อยละ 8๒.00 มีระดับผลการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา
เท่ากับ 2.5 ขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 

 นักเรียน ม.5 ร้อยละ ๗๘.๕๘ มีระดับผลการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา
เท่ากับ 2.5 ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

 นักเรียน ม.6 ร้อยละ 70.๙๖ มีระดับผลการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา
เท่ากับ 2.5 ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

 นักเรียน ม.1 ร้อยละ 5๘.๙๑ มีระดับผลการเรียนรายวิชาประวัติศาสตร์
เท่ากับ 2.5 ขึ้นไป 

ปานกลาง 

 นักเรียน ม.2 ร้อยละ 6๒.๙๘ มีระดับผลการเรียนรายวิชาประวัติศาสตร์
เท่ากับ 2.5 ขึ้นไป 

ดี 

 นักเรียน ม.3 ร้อยละ 7๕.๑๖ มีระดับผลการเรียนรายวิชาประวัติศาสตร์
เท่ากับ 2.5 ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

 นักเรียน ม.4 ร้อยละ ๖๘.๑๘ มีระดับผลการเรียนรายวิชาประวัติศาสตร์
เท่ากับ 2.5 ขึ้นไป 

ดี 

 นักเรียน ม.5 ร้อยละ 6๖.๕๐ มีระดับผลการเรียนรายวิชาประวัติศาสตร์
เท่ากับ 2.5 ขึ้นไป 

ดี 

 นักเรียน ม.6 ร้อยละ 8๗.๗๖ มีระดับผลการเรียนรายวิชาประวัติศาสตร์
เท่ากับ 2.5 ขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 

 นักเรียน ม.1 ร้อยละ ๘๐.๐๐ มีระดับผลการเรียนรายวิชาหน้าที่พลเมือง
เท่ากับ 3 ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

 นักเรียน ม.2 ร้อยละ 80.00 มีระดับผลการเรียนรายวิชาหน้าที่พลเมือง
เท่ากับ 3 ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

 นักเรียน ม.3 ร้อยละ 80.00 มีระดับผลการเรียนรายวิชาหน้าที่พลเมือง
เท่ากับ 2 ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

 นักเรียน ม.4 ร้อยละ 80.00 มีระดับผลการเรียนรายวิชาหน้าที่พลเมือง
เท่ากับ 3 ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

 นักเรียน ม.5 ร้อยละ 80.00 มีระดับผลการเรียนรายวิชาหน้าที่พลเมือง
เท่ากับ 3 ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

 นักเรียน ม.6 ร้อยละ 80.00 มีระดับผลการเรียนรายวิชาหน้าที่พลเมือง
เท่ากับ 3 ขึ้นไป 

ดีเลิศ 



มาตรฐานการศกึษา คา่เปา้หมายความส าเรจ็ตามมาตรฐานการศกึษา 
ระดบั

คุณภาพ 
สาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

นักเรียน ม.1 ร้อยละ ๖๔.๑๔ มีระดับผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ
เท่ากับ 2.5 ขึ้นไป 

ดี 

 นักเรียน ม.2 ร้อยละ ๕๐.๑๕ มีระดับผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ
เท่ากับ 2.5 ขึ้นไป 

ก าลัง
พัฒนา 

 นักเรียน ม.3 ร้อยละ ๖๘.๘๖ มีระดับผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ
เท่ากับ 2.5 ขึ้นไป 

ดี 

 นักเรียน ม.4 ร้อยละ ๖๔.๙๗ มีระดับผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ
เท่ากับ 2.5 ขึ้นไป 

ดี 

 นักเรียน ม.5 ร้อยละ ๕๗.๘๕ มีระดับผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ
เท่ากับ 2.5 ขึ้นไป 

ปานกลาง 

 นักเรียน ม.6 ร้อยละ 53.๒๔ มีระดับผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ
เท่ากับ 2.5 ขึ้นไป 

ปานกลาง 

 นักเรียน ม.1 ร้อยละ ๖๖.๔๑ มีระดับผลการเรียนรายวิชาภาษาจีน
เท่ากับ 2.5 ขึ้นไป 

ดี 

 นักเรียน ม.2 ร้อยละ ๕๙.๑๗ มีระดับผลการเรียนรายวิชาภาษาจีน
เท่ากับ 2.5 ขึ้นไป 

ปานกลาง 

 นักเรียน ม.3 ร้อยละ ๗๒.๙๗ มีระดับผลการเรียนรายวิชาภาษาจีน
เท่ากับ 2.5 ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

 นักเรียน ม.4 ร้อยละ ๕๕.๖๓ มีระดับผลการเรียนรายวิชาภาษาจีน
เท่ากับ 2.5 ขึ้นไป 

ปานกลาง 

 นักเรียน ม.5 ร้อยละ ๗๓.๕๙ มีระดับผลการเรียนรายวิชาภาษาจีน
เท่ากับ 2.5 ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

 นักเรียน ม.6 ร้อยละ ๖๘.๘๑ มีระดับผลการเรียนรายวิชาภาษาจีน
เท่ากับ 2.5 ขึ้นไป 

ดี 

กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ข
ศึกษาและพลศึกษา 

นักเรียน ม.1 ร้อยละ 8๔.๔๕ มีระดับผลการเรียนวิชาสุขศึกษาและ   
วิชาพลศึกษาเท่ากับ 3 ขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 

 นักเรียน ม.2 ร้อยละ 9๓.๐๐ มีระดับผลการเรียนวิชาสุขศึกษาและ   
วิชาพลศึกษาเท่ากับ 3 ขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 

 นักเรียน ม.3 ร้อยละ 7๗.๓๑ มีระดับผลการเรียนวิชาสุขศึกษาและ   
วิชาพลศึกษาเท่ากับ 3 ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

 นักเรียน ม.4 ร้อยละ 9๓.๒๒ มีระดับผลการเรียนวิชาสุขศึกษาและ   
วิชาพลศึกษาเท่ากับ 3 ขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 

 นักเรียน ม.5 ร้อยละ 9๕.๐๐ มีระดับผลการเรียนวิชาสุขศึกษาและ   
วิชาพลศึกษาเท่ากับ 3 ขึน้ไป 

ยอดเยี่ยม 

 นักเรียน ม.6 ร้อยละ 9๒.๗๗ มีระดับผลการเรียนวิชาสุขศึกษาและ   
วิชาพลศึกษาเท่ากับ 3 ขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 



มาตรฐานการศกึษา คา่เปา้หมายความส าเรจ็ตามมาตรฐานการศกึษา 
ระดบั

คุณภาพ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ นักเรียน ม.1 ร้อยละ ๗๐.00 มีระดับผลการเรียนรายวิชาศิลปะ   

เท่ากับ 3 ขึ้นไป 
ดี 

 นักเรียน ม.2 ร้อยละ ๗๐.00 มีระดับผลการเรียนรายวิชาศิลปะ   
เท่ากับ 3 ขึ้นไป 

ดี 

 นักเรียน ม.3 ร้อยละ 7๕.๐๐ มีระดับผลการเรียนรายวิชาศิลปะ   
เท่ากับ 3 ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

 นักเรียน ม.4 ร้อยละ ๘๑.๔๙ มีระดับผลการเรียนรายวิชาศิลปะ   
เท่ากับ 3 ขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 

 นักเรียน ม.5  ร้อยละ 85.00 มีระดับผลการเรียนรายวิชาศิลปะ   
เท่ากับ 3 ขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 

 นักเรียน ม.6 ร้อยละ 85.00* มีระดับผลการเรียนรายวิชาศิลปะ   
เท่ากับ 3 ขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพ 

นักเรียน ม.1 ร้อยละ 7๓.๕๐ มีระดับผลการเรียนวิชาการงานอาชีพ
เท่ากับ 3 ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

 นักเรียน ม.2 ร้อยละ ๖๕.๐๐  มีระดับผลการเรียนวิชาการงานอาชีพ
เท่ากับ 3 ขึ้นไป 

ดี 

 นักเรียน ม.3 ร้อยละ ๗๕.๐๐ มีระดับผลการเรียนวิชาการงานอาชีพ
เท่ากับ 3 ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

 นักเรียน ม.4 ร้อยละ ๖๙.๐๕  มีระดับผลการเรียนวิชาการงานอาชีพ
เท่ากับ 3 ขึ้นไป 

ดี 

 นักเรียน ม.5 ร้อยละ ๗๐.๐๐ มีระดับผลการเรียนวิชาการงานอาชีพ
เท่ากับ 3 ขึ้นไป 

ดี 

 นักเรียน ม.6 ร้อยละ ๘๘.๘๘ มีระดับผลการเรียนวิชาการงานอาชีพ
เท่ากับ 3 ขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 

 นักเรียน ม.1  ร้อยละ 65.00 มีระดับผลการเรียนวิชาการค้นคว้าอิสระ
เท่ากับ 3 ขึ้นไป 

ดี 

 นักเรียน ม.2 ร้อยละ 65.00 มีระดับผลการเรียนวิชาการค้นคว้าอิสระ
เท่ากับ 3 ขึ้นไป 

ดี 

 นักเรียน ม.3 ร้อยละ 65.00 มีระดับผลการเรียนวิชาการค้นคว้าอิสระ
เท่ากับ 3 ขึ้นไป 

ดี 

 นักเรียน ม.4 ร้อยละ 65.00 มีระดับผลการเรียนวิชาการค้นคว้าอิสระ
เท่ากับ 3 ขึ้นไป 

ดี 

 นักเรียน ม.5 ร้อยละ 65.00 มีระดับผลการเรียนวิชาการค้นคว้าอิสระ
เท่ากับ 3 ขึ้นไป 

ดี 

 นักเรียน ม.6 ร้อยละ 65.00 มีระดับผลการเรียนวิชาการค้นคว้าอิสระ
เท่ากับ 3 ขึ้นไป 

ดี 



มาตรฐานการศกึษา คา่เปา้หมายความส าเรจ็ตามมาตรฐานการศกึษา 
ระดบั

คุณภาพ 
2) พัฒนาการจากผลการ
สอบวดัระดบัชาต ิ 

นกัเรยีนมผีลการทดสอบระดบัชาต ิO-NET สงูกวา่เปา้หมายทีส่ถานศกึษา
ก าหนด 

ด ี

 นักเรียน ม.3 ร้อยละ ๕๐.๓๓ มีผลการทดสอบ O-NET ม.3 วิชาภาษาไทย
มากกว่าหรือเท่ากับขีดจ ากัดล่างหรือคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 

ดี 

 นักเรียน ม.3 ร้อยละ ๔๘.๑๔ มีผลการทดสอบ O-NET ม.3 วิชาคณิตศาสตร์
มากกว่าหรือเท่ากับขีดจ ากัดล่างหรือคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 

ดี 

 นักเรียน ม.3 ร้อยละ ๔๒.๐๓ มีผลการทดสอบ O-NET ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์
มากกว่าหรือเท่ากับขีดจ ากัดล่างหรือคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 

ดี 

 นักเรียน ม.3 ร้อยละ 38.๖๔ มีผลการทดสอบ O-NET ม.3 วิชาภาษาอังกฤษ
มากกว่าหรือเท่ากับขีดจ ากัดล่างหรือคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 

ปานกลาง 

 นักเรียน ม.6 ร้อยละ ๔๖.๖๗ มีผลการทดสอบ O-NET ม.6 วิชาภาษาไทย
มากกว่าหรือเท่ากับขีดจ ากัดล่างหรือคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 

ดี 

 นักเรียน ม.6 ร้อยละ ๓๖.๒๓ มีผลการทดสอบ O-NET ม.6 วิชาคณิตศาสตร์
มากกว่าหรือเท่ากับขีดจ ากัดล่างหรือคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 

ปานกลาง 

 นักเรียน ม.6 ร้อยละ ๓๗.๕๘ มีผลการทดสอบ O-NET ม.6 วิชาวิทยาศาสตร์
มากกว่าหรือเท่ากับขีดจ ากัดล่างหรือคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 

ปานกลาง 

 นักเรียน ม.6 ร้อยละ ๔๑.๙๒ มีผลการทดสอบ O-NET ม.6 วิชาสังคมศึกษา
มากกว่าหรือเท่ากับขีดจ ากัดล่างหรือคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 

ดี 

 นักเรียน ม.6 ร้อยละ ๒๖.๕๓ มีผลการทดสอบ O-NET ม.6 วิชาภาษาอังกฤษ
มากกว่าหรือเท่ากับขีดจ ากัดล่างหรือคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 

ก าลัง
พัฒนา 

6) มีความรู ้ทกัษะพืน้ฐาน 
และเจตคติทีด่ตี่องานอาชพี 

นักเรียนร้อยละ ๗๐.๕๕ มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติทีด่ีพร้อมที่จะ
ศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นและการท างานหรืองานอาชีพ 
 

ดีเลิศ 

1.2 คณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของผูเ้รยีน ยอดเยีย่ม 
1) การมคีุณลกัษณะและ
คา่นยิมทีด่ตีามที่
สถานศกึษาก าหนด    

นักเรียนร้อยละ ๗๙.๕๑ มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนด เปน็แบบอย่างได ้

ดีเลิศ 

2) ความภมูใิจในทอ้งถิน่
และความเปน็ไทย     
 

นักเรียนร้อยละ ๘๕.๒๘ มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย       
มีส่วนรว่มในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาไทย 

ยอดเยี่ยม 

3) การยอมรบัทีจ่ะอยู่
รว่มกนับนความแตกตา่ง
และหลากหลาย    

นักเรียนร้อยละ ๘๕.๒๑ สามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ยอดเยี่ยม 

4) สขุภาวะทางรา่งกาย 
และจติสงัคม    
 

นักเรียนร้อยละ ๘๖.๑๒ มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสงัคมในระดับดีและ  
ดีเยี่ยม 

ยอดเยี่ยม 



มาตรฐานการศกึษา คา่เปา้หมายความส าเรจ็ตามมาตรฐานการศกึษา 
ระดบั

คุณภาพ 
มาตรฐานที ่2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ ยอดเยีย่ม 
2.1 มเีปา้หมาย วสิยัทศัน ์
และพนัธกจิทีส่ถานศกึษา
ก าหนดชดัเจน  

มีเป้าหมายวสิัยทัศน์และพันธกจิที่สถานศึกษาก าหนด ชัดเจน สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน นโยบายรฐับาล แผน  
การศึกษาแห่งชาต ิเป็นไปได้ ในการปฏิบัต ิทันต่อการเปลีย่นแปลง 

ยอดเยี่ยม 

2.2 มรีะบบบรหิารจดัการ
คุณภาพของสถานศึกษา 
 

มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ  
ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความรว่มมือ
ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการน าข้อมูลมาใช้ในการปรบัปรุง พัฒนางาน   
อย่างต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างได้ 

ยอดเยี่ยม 

2.3 ด าเนนิงานพฒันา
วชิาการทีเ่นน้คณุภาพ
ผูเ้รยีนรอบดา้นตาม
หลกัสตูรสถานศกึษาและทกุ
กลุม่เปา้หมาย  
 

ด าเนินงานพัฒนาวชิาการที่เนน้คุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง และเป็นแบบอย่างได้ 

ยอดเยี่ยม 

2.4 พฒันาครแูละบคุลากร
ให้มคีวามเชีย่วชาญทาง
วชิาชพี 

พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวชิาชีพตรงตามความต้องการ
ของครูและสถานศึกษา และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนางาน 
 

ยอดเยี่ยม 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 
 

จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรยีนรู้อย่างมี
คุณภาพ และมีความปลอดภยั 

ยอดเยี่ยม 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจดัการและการ
จัดการเรียนรู ้ 

จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือสนับสนนุการบรหิารจดัการและ การจัดการเรียนรู้
ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

ดีเลิศ 

มาตรฐานที ่3 กระบวนการจดัการเรยีนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็ส าคญั ดเีลศิ 
3.1 จดัการเรยีนรูผ้า่น
กระบวนการคดิและปฏบิตัิ
จรงิและสามารถน าไป
ประยกุตใ์ชใ้นชวีติได้ 

ครูร้อยละ 7๘.๙๕ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐาน
การเรียนรู ้ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถ
น าไปจัดกิจกรรมได้จริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตชีวิตได้ มี
นวัตกรรมในการจัดการเรยีนรู้และมีการเผยแพร่ 

ดีเลิศ 

3.2  ใชส้ือ่ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหลง่เรยีนรู้
ทีเ่อือ้ตอ่การเรยีนรู้ 
 

ครูร้อยละ 85.๙๖ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้ง   
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรยีนได้แสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง 

ยอดเยี่ยม 



มาตรฐานการศกึษา คา่เปา้หมายความส าเรจ็ตามมาตรฐานการศกึษา 
ระดบั

คุณภาพ 
3.3 มกีารบรหิารจดัการชัน้
เรยีนเชงิบวก 
 

ครูร้อยละ 8๔.๒๑ ตรวจสอบและประเมินผู้เรยีนอย่างเปน็ระบบ มีข้ันตอน 
โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมาย  
ในการจัดการเรียนรู ้ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 

ยอดเยี่ยม 

3.4 ตรวจสอบและประเมนิ
ผูเ้รยีนอยา่งเปน็ระบบ และ
น าผลมาพฒันาผูเ้รยีน 
 

ครูร้อยละ 7๘.๙๕ มีการบริหารจัดการชัน้เรียนเชิงบวก เด็กรกัที่จะเรียนรู้ 
และเรียนรู้รว่มกันอย่างมีความสุข 

ดีเลิศ 

3.5 มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรู้
และให้ขอ้มลูสะทอ้นกลบั
เพือ่พฒันาและปรบัปรงุการ
จดัการเรยีนรู ้  
 

ครูร้อยละ 7๘.๙๕ มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพระหว่างครูและ
ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้ครู และผู้เกี่ยวข้องมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู ้

ดีเลิศ 

ประกาศ ณ วันที่ 2๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 256๓ 
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