
 
ประกาศโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 

เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2563 

 

 
ตามที่กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑  ข้อ 3  ก าหนดให้สถานศึกษา    

แต่ละแห่งจัดให้มรีะบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ประกาศก าหนด  และประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติการด าเนินงานประกัน 
คุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๖๑ ก าหนดให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แต่ละ
แห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  เพ่ือให้เกิดการพัฒนา  และเพ่ือเป็นกลไกในการ
ควบคุม  ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคม  ชุมชน  
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  โดยก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  
และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ที่กระทรวงประกาศใช้  และให้สถานศึกษาก าหนดเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐาน
ของสถานศึกษาตามบริบท  นั้น 

โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง  จึงได้ด าเนินการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และได้ 
ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง ในการประชุม
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓  ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้   

 
   ประกาศ ณ วันที่  ๓๐  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 
 
       (นายสถาพร  ไทยกลาง) 
                    ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 



แนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 
เร่ือง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
******************************** 

 

ระดับปฐมวัย 
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพเด็ก ยอดเยี่ยม 
๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง  มีสุขนิสัยท่ีดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
     1) เด็กร้อยละ ๘๐ มีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน 
     2) เด็กร้อยละ 9๐ สามารถเคลื่อนไหวร่างกาย  คล่องแคล่ว  ทรงตัวได้ดี 
     3) เด็กร้อยละ ๘๐ สามารถใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ดี 
     4) เด็กร้อยละ ๙๐ สามารถดูแลสุขภาพอนามัยส่วนตน  และปฏิบัติจนเป็นนิสัย 
     5)  เด็กร้อยละ ๙๐ สามารถปฏิบัติตนตามข้อตกลงเก่ียวกับความปลอดภัย  หลีกเลี่ยง
สภาวะที่เสี่ยงต่อโรค  สิ่งเสพติดและระวังภัยต่อบุคคล  สภาพแวดล้อม  และสถานการณ์ที่เสี่ยง
อันตราย 

ยอดเยี่ยม 
 

ดีเลิศ 
ยอดเยี่ยม 

ดีเลิศ 
ยอดเยี่ยม 
ยอดเยี่ยม 

๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  และแสดงออกทางอารมณ์ได้ดี 
     1) เด็กร้อยละ ๙๐ ร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสม 
     2) เด็กร้อยละ ๙๐ รู้จักยับยั้งชั่งใจ อดทนในการรอคอย ยอมรับและพอใจในความสามารถ
และผลงานของตนเองและผู้อื่น 
     3) เด็กร้อยละ ๙๐ มีจิตส านึกและค่านิยมที่ดี มีความมั่นใจ กล้าพูด  กล้าแสดงออก 
ช่วยเหลือแบ่งปัน เคารพสิทธิ รู้หน้าที่รับผิดชอบ อดทนอดกลั้น ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม
จริยธรรมตามที่สถานศึกษาก าหนด 
     4) เด็กร้อยละ ๙๐ ชื่นชมและมีความสุขกับศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว 

ยอดเยี่ยม 
ยอดเยี่ยม 
ยอดเยี่ยม 

 
ยอดเยี่ยม 

 
 

ยอดเยี่ยม 

๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
     1) เด็กร้อยละ ๙๐ ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน 
     2) เด็กร้อยละ ๙๐ มีวินัยในตนเอง ประหยัดและพอเพียง 
     3) เด็กร้อยละ ๙๐ มีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในและนอกห้องเรียน 
     4) เด็กร้อยละ ๙๐ มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ การยิ้มทักทาย 
 และมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ 
     5) เด็กร้อยละ ๙๐ ยอมรับหรือเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น ความคิด 
พฤติกรรม พื้นฐานครอบครัว เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม 
     6) เด็กร้อยละ ๙๐ เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ แก้ไขข้อขัดแย้งโดยปราศจากการใช้ความ
รุนแรง 

ยอดเยี่ยม 
ยอดเยี่ยม 
ยอดเยี่ยม 
ยอดเยี่ยม 
ยอดเยี่ยม 

 
ยอดเยี่ยม 

 
ยอดเยี่ยม 

 

 

 

 



มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย 
๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้ 
     1) เด็กร้อยละ ๘๐ สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจ 
     2) เด็กร้อยละ ๘๐ ตั้งค าถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัยและพยายามค้นหาค าตอบ 
     3) เด็กร้อยละ ๘๐ อ่านนิทานและเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย 
       4) เด็กร้อยละ ๘๐ มีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องง่าย ๆ ได้ 
       5) เด็กร้อยละ ๙๐ สร้างสรรค์ผลงานตามความคิดและจินตนาการ เช่น งานศิลปะ การ
เคลื่อนไหวท่าทาง การเล่นอิสระ 
       6) เด็กร้อยละ ๙๐ ใช้สื่อเทคโนโลยี เช่น แว่นขยาย แม่เหล็ก เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
และแสวงหาความรู้ได้ 

ดีเลิศ 
ดีเลิศ 
ดีเลิศ 
ดีเลิศ 
ดีเลิศ 

 
ยอดเยี่ยม 

 
ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและจัดการ ดีเลิศ 
๒.๑ มีหลักสูตรควบคุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
       1) สถานศึกษามีหลักสูตรที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
       2) หลักสูตรสถานศึกษาเน้นการจัดประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อม เน้นการเรียนรู้ผ่าน
การเล่นและการลงมือปฏิบัติ   
       3) หลักสูตรสถานศึกษาสนองความต้องการและความแตกต่างของเด็กปกติ และ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ   
       4) หลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น 

ดีเลิศ 
ยอดเยี่ยม 

ดีเลิศ 
 

ดีเลิศ 
 

ดีเลิศ 

๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
       1) จัดครูให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจการจัดการเรียนการสอน   
       2) จัดครูที่จบการศึกษาปฐมวัยหรือผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัยเข้าสอน   

ยอดเยี่ยม 
ยอดเยี่ยม 
ยอดเยี่ยม 

๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
1) การพัฒนาครูให้สามารถวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา                          
2) ส่งเสริมครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดประสบการณ์หรือออกแบบกิจกรรม  

และประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล   
      3) ส่งเสริมให้ครูเข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

ดีเลิศ 
ดีเลิศ 

ยอดเยี่ยม 
 
ดี 

๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้  อย่างปลอดภัย  และเพียงพอ 
       1) การจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนเอื้อต่การเรียนรู้ และปลอดภัย   
       2) การจัดห้องเรียนให้มีมุมประสบการณ์ที่หลากหลาย   
       3) การจัดให้มีสื่อการเรียนรู้และสื่อเพ่ือการสืบเสาะหาความรู้อย่างเพียงพอ 

ดีเลิศ 
ยอดเยี่ยม 

ดีเลิศ 
ดีเลิศ 

๒.๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสรเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
      1) จัดหาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ และอุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ของครู   
      2) จัดหาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ และอุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาครู 

ดีเลิศ 
ดีเลิศ 
ดีเลิศ 

  



มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย 
๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
      1) ก าหนดมาตรฐานการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณ์
ของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย   
      2) การท าแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดรับมาตรฐานการศึกษา โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม   
      3) การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม   
      4) การจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม          
      5) การน าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา   

ดีเลิศ 
ดีเลิศ 

 
ดีเลิศ 
ดีเลิศ 

ยอดเยี่ยม 
ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ดีเลิศ 
๓.๑ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุมเต็มศักยภาพ 
       1) วิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล   
       2) จัดท าแผนการจัดประสบการณ์จากการวิเคราะห์มาตรฐาน คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ในหลักสูตรสถานศึกษา   
       3) จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม  
และสติปัญญาอย่างสมดุล   
       4) ติดตามและประเมินผลพัฒนาการของเด็กอย่างเป็นระบบ   

ยอดเยี่ยม 
ยอดเยี่ยม 

ดีเลิศ 
 

ยอดเยี่ยม 
 

ดีเลิศ 

๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฎิบัติอย่างมีความสุข 
       1) จัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิม   
       2) ให้เด็กมีโอกาสเลือกท ากิจกรรมอย่างอิสระตามความต้องการ ความสนใจตาม
ความสามารถ   
       3) จัดกิจกรรมสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล   
       4) จัดกิจกรรมให้เด็กได้เลือกเล่น เรียนรู้ ลงมือกระท าและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง   

ดีเลิศ 
ดีเลิศ 
ดีเลิศ 

 
ดีเลิศ 

ยอดเยี่ยม 

๓.๓ จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
      1) จัดห้องเรียนให้สะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย    
      2) จัดห้องเรียนให้มีพ้ืนที่แสดงผลงานเด็ก   
      3) ให้เด็กมีส่วนจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน   
      4) ใช้สื่อและเทคโนโลยีเหมาะสมกับอายุ ระยะสนใจ และวิถีการเรียนรู้ของเด็กอยู่       
      5) ใช้สื่อหรือของเล่นกระตุ้นให้เด็กคิดและหาค าตอบด้วยตนเอง   

ดีเลิศ 
ยอดเยี่ยม 
ยอดเยี่ยม 

ดีเลิศ 
ดีเลิศ 
ดีเลิศ 

๓.๔ ประเมินพัฒนการเด็กตามสภาพจริงและน าผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
    1) ประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจ าวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่
หลากหลายและไม่ใช้แบบทดสอบ   
    2) การวิเคราะห์และประเมินพัฒนาการเด็กโดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม   
    3) น าผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็ก   
    4) แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดประสบการณ์ท่ีมีประสิทธิภาพ   

ดีเลิศ 
 

ยอดเยี่ยม 
 
ดี 

ยอดเยี่ยม 
ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 
 
 



หมายเหตุ     
           เกณฑ์การพิจารณาคุณภาพ 
       ร้อยละ ๙๐   ขึ้นไป  ระดับ ๕     แปลผล    ยอดเยี่ยม 
       ร้อยละ ๘๐ – ๘๙.๙๙  ระดับ ๔     แปลผล    ดีเลิศ 
       ร้อยละ ๗๐ – ๗๙.๙๙  ระดับ ๓     แปลผล    ดี 
       ร้อยละ ๖๐ – ๖๙.๙๙  ระดับ ๒     แปลผล    ปานกลาง 
       ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  ระดับ ๑     แปลผล    ก าลังพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐาน /ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรยีน ดีเลิศ 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดีเลิศ 

1)  มีความสามารถในการอ่านการเขียนการสื่อสารและการคิดค านวณ 
1.1)  ผู้เรียนร้อยละ 70 มีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับ2.5 ขึ้นไป 
1.2)  ผู้เรียนร้อยละ 60 มีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับ 2.5 ขึ้นไป 
1.3)  ผู้เรียนร้อยละ 60 มีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   

  (ภาษาอังกฤษ) ระดับ 2 ขึ้นไป 

ดี 
ดีเลิศ 

ดี 
ดี 

2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
       ผู้เรียนร้อยละ 80 มีผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับดีขึ้นไป 

ดีเลิศ 

 

3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  ผู้เรียนร้อยละ 90 มีผลงานหรือชิ้นงานจากโครงการ1 ห้องเรียน1 โครงงาน 

ยอดเยี่ยม 

4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
    ผู้เรียนร้อยละ 90 สามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล และน าเสนอข้อมูลใน

รูปแบบที่สร้างสรรค์ได้ 

ยอดเยี่ยม 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
5.1) ผู้เรียนร้อยละ 60 มีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับ 3 ขึ้นไป 
5.2) ผู้เรียนร้อยละ 45 มีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับ 3 ขึ้นไป 
5.3) ผู้เรียนร้อยละ 50 มีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ระดับ 3 ขึ้นไป 
5.4) ผู้เรียนร้อยละ 70 มีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม ระดับ 3 ขึ้นไป 
5.5) ผู้เรียนร้อยละ 75 มีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับ 3 ขึ้นไป 
5.6) ผู้เรียนร้อยละ 75 มีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ระดับ 3 ขึ้นไป 
5.7) ผู้เรียนร้อยละ 70 มีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ระดับ 3 ขึ้นไป 
5.8) ผู้เรียนร้อยละ 40 มีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

(ภาษาอังกฤษ) ระดับ 3 ขึ้นไป 
5.9) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3  
5.10) ผู้เรียนร้อยละ 30 มีคะแนนการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน

ระดับชาติ (NT) ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป 
5.11) ผู้เรียนร้อยละ 65 มีคะแนนการประเมินความสามารถการอ่าน (RT) ตั้งแต่ 

ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

ดีเลิศ 
ดีเลิศ 

ดี 
ดี 
 

ยอดเยี่ยม 
 

ยอดเยี่ยม 
ยอดเยี่ยม 

 
ยอดเยี่ยม 

ดี 
 

ยอดเยี่ยม 
ดีเลิศ 

 
ดีเลิศ 

 

 

 



มาตรฐาน /ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย 
6) มีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

     6.1) ผู้เรียนร้อยละ 90 ผ่านการประเมินกิจกรรมชุมนุม (1 ชุมนุม 1 อาชีพ) 
     6.2) ผู้เรียนร้อยละ 85 ที่จบการศึกษา มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมี
งานท าตามความถนัดและความต้องการของตนเอง 

ยอดเยี่ยม 
ยอดเยี่ยม 
ยอดเยี่ยม 

1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  ดีเลิศ 
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  

1.1)  ผู้เรียนร้อยละ 80 ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป 
1.2)  ผู้เรียนร้อยละ 80 มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา “ไหว้งามอย่าง

ไทย มีใจอาสา น าพาชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง” 

ดีเลิศ 
ดีเลิศ 
ดีเลิศ 

2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
2.1)  ผู้เรียนร้อยละ 90 ร่วมกิจกรรมตามประเพณีวันส าคัญและประเพณีท้องถิ่น     

อย่างน้อย 3 กิจกรรม ใน 1 ปีการศึกษา 
2.2)  ผู้เรียนร้อยละ 90 มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติและ

ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2.3) ผู้เรียนร้อยละ 90 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ยอดเยี่ยม 
ยอดเยี่ยม 

 
ยอดเยี่ยม 

 
ยอดเยี่ยม 

3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
          3.1) ผู้เรียนร้อยละ 90 อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรม
ความคิดเห็นที่แตกต่าง 
           3.2) ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ(ผู้พิการผู้ด้อยโอกาส และผู้มี
ความสามารถพิเศษ) ร้อยละ 100  ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
ด้วยรูปแบบที่เหมาะสม 

ยอดเยี่ยม 
ยอดเยี่ยม 

 
ยอดเยี่ยม 

4)  สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
4.1) ผู้เรียนร้อยละ 80 มีน้ าหนักส่วนสูงและพัฒนาการทางร่างกายเจริญเติบโตตาม

เกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข 
4.2) ผู้เรียนร้อยละ 70 มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมพลศึกษา 
4.3) ผู้เรียนร้อยละ 80  แต่งกายสะอาดเรียบร้อยและมีสุขอนามัยที่ดี 

          4.4) ผู้เรียนร้อยละ 90 มีพฤติกรรมที่แสดงออกในการด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม และมีจิตสาธารณะ 
          4.5) ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับ 
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง อาชญากรรมการคุกคามในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ดีเลิศ 
ดีเลิศ 

 
ดีเลิศ 
ดีเลิศ 

ยอดเยี่ยม 
 

ดีเลิศ 
 

  



มาตรฐาน /ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่ชัดเจน 
        มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษาสามารถปฏิบัติได้จริง 

ดีเลิศ 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
        มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่ได้ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จไว้ 

ดีเลิศ 

2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
     1) มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและเป็น
ปัจจุบัน 
     2) มีเอกสารประกอบหลักสูตรครบทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
     3) มีแผนการจัดการเรียนการสอนส าหรับนักเรียนพิเศษเรียนร่วม 

ดีเลิศ 
 

ดีเลิศ 
 

ดีเลิศ 
ยอดเยี่ยม 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
     1) ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 100 ได้รับการอบรมพัฒนาตนเองอย่างน้อย 
20 ชั่วโมงต่อปี 
     2) ครูและบุคลากรทางศึกษาร้อยละ 100 มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเข้าร่วม 
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) อย่างน้อย 50 ชั่วโมงตอ่ปี 

ยอดเยี่ยม 
ยอดเยี่ยม 

 
ยอดเยี่ยม 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
        มีการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกท่ีเหมาะสม สวยงาม ปลอดภัย  
และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
        มีระบบจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ 
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 

ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
      1) ครูผู้สอนร้อยละ 100 จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดและให้ผู้เรียนฝึก
ปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
      2) ครูผู้สอนร้อยละ 100 มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้
ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะการเรียนรู้ หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 
ดีเลิศ 

 
 

ดีเลิศ 
 

3.2 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
      ครูผู้สอนร้อยละ 90 ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้และใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกท่ีหลากหลาย 

ยอดเยี่ยม 

 

 



 

มาตรฐาน /ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย 
3.3 การบริหารจัดการชั้นเรยีนเชิงบวก 
      ครูผู้สอนร้อยละ 100 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ผู้เรียนส่งผลให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
      1) ครูผู้สอนร้อยละ 90 มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีการวัดผล
ประเมินผลผู้เรียนอย่างหลากหลาย   
      2) ครูผู้สอนร้อยละ 90 มีการจัดท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือน าผลการวิจัยมาพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

ยอดเยี่ยม 
ยอดเยี่ยม 

 
ยอดเยี่ยม 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ  เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 
       ครูผู้สอนร้อยละ 100 ได้รับการนิเทศ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมินภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 
 

หมายเหตุ     
           เกณฑ์การพิจารณาคุณภาพ 
       ร้อยละ ๙๐   ขึ้นไป  ระดับ ๕     แปลผล    ยอดเยี่ยม 
       ร้อยละ ๘๐ – ๘๙.๙๙  ระดับ ๔     แปลผล    ดีเลิศ 
       ร้อยละ ๗๐ – ๗๙.๙๙  ระดับ ๓     แปลผล    ดี 
       ร้อยละ ๖๐ – ๖๙.๙๙  ระดับ ๒     แปลผล    ปานกลาง 
       ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  ระดับ ๑     แปลผล    ก าลังพัฒนา 
 
 
 


