
 
 



มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแนบท้ายประกาศโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาปีการศึกษา 2563 
มาตรฐานการศึกษา 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพนักเรยีน  
1.1   ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน 
1.1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
 1. จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 ที่มีผลการเรียนวิชาภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตั้งแต่ระดับ 2.5 ขึ้นไป 
2. จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 ที่มีผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตั้งแต่ระดับ 2.5 ขึ้นไป 
3. จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 ที่มีผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตั้งแต่ระดับ 2.5 ขึ้นไป 

1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น                 
และแก้ปัญหา  
 1. จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 63 ที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน                  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในระดับ 3  
1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 1. จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 83 ที่มีผลการประเมินกิจกรรมพัฒนานักเรียน(ชุมนุม/ชมรม)             

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในระดับ ผ่าน  
2. จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 68 ที่มีผลการเรียนรายวิชา การศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS)            
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในระดับ 2.5 ขึ้นไป 

1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
 

1.จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 76 ทีส่ามารถเข้าเรียนโดยใช้ระบบออนไลน์ในสถาน Covid-19  
2. จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ที่สามารถสร้างชิ้นงานจากกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้
ระบบออนไลน์ในสถาน Covid-19   ได้อย่างน้อยจ านวน 1 ชิ้นงาน  

1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 
 
 
 
 

1. จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 68 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามหลักสูตรสถานศึกษา             
ในปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่ 2.5 ขึ้นไป 

2. คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 30 ขึ้นไปของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(o-net) ระดับโรงเรียนจ านวน 4 รายวิชา ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ข้ันพ้ืนฐาน)  

มาตรฐานการศึกษา 
 3. คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 30 ขึ้นไปของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 

(o-net) ระดับโรงเรียนจ านวน 5 รายวิชาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ข้ันพื้นฐาน) 
1.1.6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 1. จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 76 ที่มีผลการเรียนกลุ่มวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ตาม



หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป 

 2. จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 93 มีเจตคติท่ีดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น              
หรือประกอบอาชีพ 

1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 

1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด   
 1. จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 83 ของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ในระดับ ดีเยี่ยม   
 2. จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการด้านการอนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรม 

1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 1. จ านวนนักเรียนไม่น้อยกวา่ร้อยละ 83 แต่งกายด้วยชดุพื้นเมอืงทุกวันศุกร์ 
 2. จ านวนนักเรียนไม่น้อยกวา่ร้อยละ 83 ที่มีผลการประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2551 ข้อที่ 7 รักความเป็นไทย ในระดับ ดีเยี่ยม 
3. จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 83 ทีมีส่วนร่วมในการแสดงออกถึงความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า ร่วม
อนุรักษ์สืบทอดภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม  

1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
 1. จ านวนนักเรียนไม่น้อยกวา่ร้อยละ 83  ที่มีผลการประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ข้อที่ 8 มีจิตสาธารณะ ในระดบั ดีเยี่ยม  
2. จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 83 ที่มีผลการประเมินผ่าน กิจกรรมพัฒนานักเรียน                
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  

1.2.4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
 1.จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 มีน้ าหนักเทียบกับส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นไปตามเกณฑ์การ

เจรญิเติบโตตามช่วงวัย ตามเกณฑ์ของส านักโภชนาการ กรมอนามัย  
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 1. สถานศึกษามีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ

สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม  

มาตรฐานการศึกษา 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 1. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาโดยใช้ระบบ PPR MODEL 

2. สถานศึกษามีการสร้างภาคีเครือข่ายทางการศึกษาร่วมพัฒนาการศึกษา  
2.3 ด าเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพนักเรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย  
 1. สถานศึกษามีการรายงานการใชห้ลักสูตรสถานศึกษาทุกปีการศึกษา 

2. สถานศึกษามีการปรบัปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน ผูม้ีส่วนเก่ียวข้อง
และทันสมัยต่อทิศทางการศึกษาในอนาคต 
3. สถานศึกษาเปิดกิจกรรมชุมนมุที่มากกว่า 30 ชุมนุมต่อปีการศึกษาโดยครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้



ตอบสนองความต้องการของนักเรียน 
4.สถานศึกษาเปิดแผนการเรียนรู้ให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 1. สถานศึกษามีโครงการการพฒันาและสง่เสริมครูให้มีความเชียวชาญทางวชิาชีพตามความสนใจและความ

ต้องการของสถานศึกษา 
 2.สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม PLC เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในกลุ่มงานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
 3.ครูผู้สอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 83 ได้รับการอบรมพัฒนาวิชาชพีไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อภาคเรียน 
2.5 สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
 1.สถานศึกษามีโครงการที่ในการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี

คุณภาพ และมีความปลอดภัย 
2.สถานศึกษาสนับสนนุส่งเสริมให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้และเกิดกระบวนการเรียนรู้ จากแหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรยีนรู้ 
 1. สถานศึกษามีการติดตัง้สัญญาณอินเตอร์เน็ตแบบไรส้ายเพื่อสนับสนนุการบริหารจัดการและการจัดการ

เรียนรู ้
 2. จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนนุการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม              

กับสภาพของสถานศึกษา 
3.จ านวนนักเรียนไม่น้อยกวา่ร้อยละ 83 สามารถเข้าถึงการบริการสืบค้นข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ภายในโรงเรียน 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 
3.1 การจัดการเรียนรู้ที่ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต  
 1.ครูผู้สอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 83 มีการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้เพื่อจัดท า

ประมวลรายวิชา/โครงการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานการศึกษา 

 2.ครูผู้สอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 83 มีการจัดท าหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับค าอธิบายรายวชิา ธรรมชาติ
ของสาระการเรียนรู้ เหมาะสมกบันักเรียนและบริบทของสถานศึกษา มีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติ 
(Active Learning) โดยเลือกรูปแบบการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี แหลง่เรียนรู้และการวัดผล 
ประเมินผลเพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
3.ครผูู้สอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 83 มีการวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 1.ครูผู้สอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 83 มีวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ เครื่องมือ รูปแบบ เทคนิคและวิธีการ

อย่างหลากหลาย 
2.ครูผู้สอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 83 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 
3. ครูผู้สอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 83 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ภายในหรือภายนอกที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
 1.สถานศึกษามีโครงการและจัดกิจกรรมจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ด้วยวิธีการที่หลากหลายในการดู



ช่วยเหลือนักเรียน 

2.ครูผู้สอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 76 มีผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนอยู่ใน
ระดับมากข้ึนไป  

3.4 ตรวจสอบและประเมินนักเรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนานักเรียน 
 1. ครูผู้สอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงอย่างหลากหลาย 
 2.ครูผู้สอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 มีการบันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้และน าผลการจัดกิจกรรม   

การเรียนรู้มาพัฒนานักเรียนด้วยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
 1. สถานศึกษามีการนิเทศติดตามการสอนอย่างเป็นระบบ 

2. ครูผู้สอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 81 มีการร่วมสะท้อนผลการเรียนรู้ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาก าหนดค่าเป้าหมาย/ระดับคุณภาพ 
ของโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ปีการศึกษา 2563 

กรณีก าหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ 

ระดับคุณภาพ ร้อยละตามเกณฑ์ 
ยอดเยี่ยม (5) ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
ดีเลิศ (4) ร้อยละ 70 - 79 
ดี (3) ร้อยละ 60 – 69 
ปานกลาง (2) ร้อยละ 50 – 59 
ปรับปรุง (1) ต่ ากว่าร้อยละ 50 

กรณีก าหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพ 

ระดับคุณภาพ หลักฐาน/
ร่องรอย 

รางวัล ร้อยละตามเกณฑ์ 

ยอดเยี่ยม (5) มี ระดับประเทศ/นานาชาติ สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนด/เป็นแบบอย่าง/ 
มีความเป็นเลิศ/มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง/
มีนวัตกรรม 

ดีเลิศ (4) มี ระดับภาค/จังหวัด มีการพัฒนา/เป็นระบบ/มีการบูรณาการ/
หลากหลายรูปแบบ 

ดี (3) มี ระดับหน่วยงานต้นสังกัด/
หน่วยงานในก ากับ 

เป็นที่ยอมรับ/เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด/
ครบกระบนการ/เหมาะสม/เพียงพอ 

ปานกลาง (2) มี ระดับโรงเรียน/ศูนย์/
เครือข่าย/กลุ่มโรงเรียน 

มีบางส่วน/เป็นไปตามเป้าหมายบางส่วน 

ปรับปรุง (1) มี/ไม่มี ไม่มี ต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด/ต่ ากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน/ไม่สอดคล้อง/ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย/ไม่ส่งเสริม/ไม่ส่งผล 

  

ก าหนดเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษา เป้าหมาย 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของนักเรียน ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

 
 
 
 


