
 
ประกาศโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพตัรศกึษา” 

เร่ือง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

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

 ด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี๒) พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๙(๓)ได้
ก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ โดยมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของ
การบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยให้มีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการ
ประกันภายนอก ตามมติคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐานประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับลงวันท่ี  
๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน ๓ มาตรฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  โรงเรียนแม่สะเรียง
“บริพัตรศึกษา” ได้ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อ       
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  จากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องท้ังบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  ผู้ปกครอง  
ชุมชนให้สอดคล้อง เหมาะสมตามความต้องการของท้องถิ่น  เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยความเห็ นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนแม่สะเรียง  
“บริพัตรศึกษา” มีคุณภาพและมาตรฐานจึงก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

 
ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๗  พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 

 
 

 
                                                                          

                                                                                      
                        (นายประเสริฐ วิริยะภาพ) 
                      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 



                        
ค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนแม่สะเรยีง“บริพัตรศึกษา”   

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

หมายเหตุ  
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา   
- นักเรียนมีระดับผลการเรียน 3 ข้ึนไป ร้อยละ ๗0.๐๐ ของจ านวนนักเรียนทั้งหมดใน 3 สาระการเรียนรู้ ได้แก่ สาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ 
- นักเรียนมีระดับผลการเรียน 3 ข้ึนไป ร้อยละ 60.๐๐ ของจ านวนนักเรียนทั้งหมดใน 5 สาระการเรียนรู้ ได้แก่ สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษาฯ  
- ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน(O-NET) เพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษา 2563 ร้อยละ 3.๐๐ 
- คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ความสามารถด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน นักเรียนมีผลการประเมินคุณภาพระดับดี(2) ข้ึนไป      
ร้อยละ 65.๐๐ 
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนมีผลการประเมินผ่านกิจกรรม ร้อยละ 80.๐๐ ข้ึนไป 

 
 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ปีการศึกษา 

๒๕๖๔ 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 

๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดีเลิศ 

     ๑)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดค านวณ ดีเลิศ 

     ๒)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น   
และแก้ปัญหา 

ดีเลิศ 

     ๓)  มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม ดีเลิศ 
     ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสาร ดีเลิศ 

     ๕)  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ 

     ๖)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ดีเลิศ 

๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
     ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ยอดเย่ียม 
     ๒)  ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย ยอดเย่ียม 
     ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ยอดเย่ียม 
     ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ยอดเย่ียม 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ยอดเยี่ยม 

๒.๑  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ยอดเย่ียม 

๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเย่ียม 

๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย ดีเลิศ 

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชพี ดีเลิศ 

๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ยอดเย่ียม 
๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ยอดเย่ียม 
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม 

๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ดีเลิศ 

๓.๒  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ยอดเย่ียม 

๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ยอดเย่ียม 

๔.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ดีเลิศ 

๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้ ยอดเย่ียม 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 



มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 

 มาตรฐานที่ ๑ ประเด็นการพิจารณา  
ค่าเป้าหมาย 

 
๑.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน ร้อยละ 60.00 
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ           ร้อยละ ๖๐.00 
        ๑.๑ นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียนภาษาไทย อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การประเมินของ
สถานศึกษา 

ร้อยละ ๖๐.00 

        ๑.๒ นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาองักฤษ  อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา ร้อยละ ๖๐.00 
        ๑.๓ นักเรียนมีความสามารถในการคิดค านวณ  
อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
 

ร้อยละ ๖๐.00 

๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา ร้อยละ ๖๕.00 
         นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 

ร้อยละ ๖๕.00 

๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ ๖๐.00 
          ๓.๑ นักเรียนมีมีความสามารถในการรวบรวมความรู้และประสบการณ์ได้ทั้งตนเองและการท างาน เป็นทีม 
มาใช้ในการท าผลงาน/ชิ้นงาน ได้ตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัดตามหลักสูตรของสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ ๑ ชิ้นงาน  

ร้อยละ ๖๐.00 

          ๓.๒ นักเรียนสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ  เช่น เป็นแนวคิด โครงการ 
โครงงาน หรือ นวัตกรรม เป็นต้น สามารถน าไปใช้และมีการเผยแพร่ 

ร้อยละ ๖๐.00 

๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร้อยละ ๗๐.00 
         นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการเรียนรู้ การท างาน และการ
แก้ปัญหา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 

ร้อยละ ๗๐.00 

๕)  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ ๖๐.00 
         ๕.๑ นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับ ๓ ข้ึนไป ร้อยละ ๖๐.00 
         ๕.๒ นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับ ๓ ข้ึนไป ร้อยละ ๖๐.00 
         ๕.๓ นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับ ๓ ข้ึนไป ร้อยละ ๖๐.00 
         ๕.๔ นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวัฒนา ระดับ ๓ ข้ึนไป ร้อยละ ๖๐.00 
         ๕.5 นักเรียน มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ ระดับ ๓ ข้ึนไป          ร้อยละ ๖๐.00 
         ๕.6 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ ระดับ ๓ ข้ึนไป ร้อยละ 7๐.00 
         ๕.7 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษาและพลศึกษา ระดับ ๓ ข้ึนไป ร้อยละ 7๐.00 
         ๕.8 นักเรียน มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับ ๓ ข้ึนไป ร้อยละ 7๐.00 
         ๕.๙ ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ (O-Net)ชั้นม.๓ สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓  
          ๕.๑๐ ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ (O-Net)ชั้นม.๖ สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓  
๖)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ร้อยละ ๘๐.00 
     ๖.๑ นักเรียน มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ร้อยละ ๘๐.00 
     ๖.๒  นักเรียน ม.๓ และม.๖ มี Portfolio เพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ ร้อยละ ๘๐.00 
     ๖.๓ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีความพร้อมที่ศึกษาต่อ ในระดับที่สูงข้ึน ร้อยละ ๘๐.00 
     ๖.๔ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีความพร้อมที่ศึกษาต่อ ในระดับที่สูงข้ึน ร้อยละ ๘๐.00 
     ๖.๕ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีความพร้อมในการท างาน และประกอบอาชีพ ร้อยละ ๘๐.00 
     ๖.๖ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีความพร้อมในการท างาน และประกอบอาชีพ ร้อยละ ๘๐.00 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  ร้อยละ ๘๐.00 
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  ร้อยละ ๘๐.00 
   ๑.๑ นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบ มีวินัย มีจิตส านึกในการ เสียสละเพ่ือส่วนรวม และมีจิต
อาสา ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดในแต่ละระดับชั้น 

ร้อยละ ๘๐.00 

   ๑.๒ นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงอัตลักษณ์ “มารยาทงาม” ตามเกณฑ์ที่ สถานศึกษาก าหนดในแต่ละ 
ระดับชั้น 

ร้อยละ ๘๐.00 

   ๑.๓ นักเรียน ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ์๘ ประการ มีคุณภาพระดับ ดี ข้ึนไป ร้อยละ ๘๐.00 
๒) ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย  ร้อยละ ๘๐.00 



 มาตรฐานที่ ๑ ประเด็นการพิจารณา  
ค่าเป้าหมาย 

 
   ๒.๑ นักเรียนสามารถบอกความภูมิใจในท้องถ่ินของตนเอง และระบุคุณค่าของความเป็นไทยได้ ร้อยละ ๘๐.00 
   ๒.๒ นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมวัฒนธรรมและประเพณีในท้องถ่ินของตนเอง หรือมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาไทย 

ร้อยละ ๘๐.00 

   ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  ร้อยละ ๘๐.00 
     ๓.๑ นักเรียนยอมรับและสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เชื้อชาติ หรือ ศาสนา หรือ
ภาษา หรือวัฒนธรรมประเพณีตามท้องถ่ินที่ตนอาศัยอยู่ 

ร้อยละ ๘๐.00 

๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสงัคม   ร้อยละ ๘๐.00 
   ๔.๑ นักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร้อยละ ๘๐.00 
   ๔.๒ นักเรียนผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมพลศึกษาคุณภาพระดับพอใช้ข้ึนไป ร้อยละ ๘๐.00 
    ๔.3 นักเรียน สามารถหลีกเลี่ยงจากสิ่งมอมเมา สารเสพติด ปัญหาทางเพศ การทะเลาะวิวาท และอบายมุข  ร้อยละ ๘๐.00 
    ๔.4 นักเรียนมีความรู้ทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม ่ ร้อยละ ๘๐.00 
    ๔.5 นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกในการด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น การคัดแยกขยะ ประหยัด
พลังงานและมีจิตสาธารณะ  

ร้อยละ ๘๐.00 

 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  

มาตรฐานที่ ๒ /ประเด็นการพิจารณา 
ค่า

เป้าหมาย 
  ๒.๑)  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบรบิทของสถานศึกษา สามารถ
ปฏิบัติได้จริง 

ยอดเย่ียม 

   ๑. สถานศึกษา มีกระบวนการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายด้านต่างๆครบถ้วน ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
สอดคล้องกับแผนการศึกษาชาติและความต้องการของชมุชนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
   ๒. สถานศึกษา มีการศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานการศกึษาและประเด็นพิจารณา ตามประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการอย่างครบถ้วน และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ จนน าไปสู่
การประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   ๓. สถานศึกษา มีการก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของทุกมาตรฐานและในแต่ละประเด็นพิจารณา อย่างเหมาะสม
โดยใช้ข้อมูลความส าเร็จของปีการศึกษาท่ีผ่านมาเป็นฐานข้อมูลในการก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จ 
   ๔. วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายด้านต่าง ๆ/ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา/ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จ
ของทุกมาตรฐานและในแต่ละประเด็นพิจารณา ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
   ๕. สถานศึกษา จัดท าประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และมีการประชาสัมพันธ์ให้
ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาได้รับทราบด้วยวิธีการหลากหลาย 

 

  ๒.๒)  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของ
สถานศึกษาท่ีได้ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จไว้ 

ยอดเย่ียม 

   ๑. สถานศึกษา มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA ในการ
บริหารจัดการคุณภาพการศึกษา 
    ๒. สถานศึกษา มีการน าแผนพัฒนาคุณภาพไปสู่การปฏิบัติ โดยจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ระบุผู้รับผิดชอบ 
ติดตามประเมินผล การด าเนินงานชัดเจนครบถ้วนในทุกข้ันตอน ตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
    ๓. สถานศึกษา มีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษา จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และระบบการ
นิเทศภายใน ให้ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
    ๔. สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และน าผลการประเมินมา
จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง ท่ีสะท้อนคุณภาพผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษาเป็นระบบ 
   ๕. สถานศึกษา มีการน าข้อมูลรายงานผลการประเมินตนเอง ไปใช้พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาโดยเปิดโอกาสให้
ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

 

  ๒.๓) มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ 

   ๑. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา วิพากษ์หลักสูตร และปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรของสถานศกึษา
อย่างต่อเน่ือง 
   ๒. สถานศึกษามีแผนพัฒนาวิชาการที่ค านึงถึงคุณภาพผู้เรียนครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย และให้ผู้เรียนมีคุณลกัษณะ

 



มาตรฐานที่ ๒ /ประเด็นการพิจารณา 
ค่า

เป้าหมาย 
เป็นไปตามอัตลักษณ์ นักเรียน“มารยาทงาม” 
   ๓. สถานศึกษามีการบริหารจัดการเก่ียวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง
ของผู้เรียน   
๔. สถานศึกษามีหลักสูตรที่พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย และเน้นส่งเสริมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและสุนทรียภาพ 
(ดนตรี/นาฎศิลป์/ศิลปะ/กีฬา/ภาษา/ห้องSumsung/ห้องFabLab) 
๕. สถานศึกษา มีการปรับปรงุ และพัฒนาหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
  ๒.๔)  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ 
๑. สถานศึกษาสนับสนุนให้ครูและบุคลากรได้รับพัฒนาสอดคล้องกับภารกจิหน้าท่ี ท่ีปฏิบัติอย่างน้อย ๒๐ ชั่วโมงต่อปี
การศึกษา 
 ๒. สถานศึกษาท าการนิเทศการเรียนการสอนครูผูส้อน อย่างน้อย ๔ ครั้งต่อปีการศึกษา 
 ๓. สถานศึกษาส่งเสริมให้ครจูัดท า Portfolio หรือจัดท ารายงานการปฏิบัติงานประจ าปีของตนเอง(T-SAR) 
 ๔. สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีชมุชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 ๕. สถานศึกษาส่งเสริมให้ครสูามารถพัฒนานวัตกรรมกระบวนการจัดการเรียนการสอน หรือแบบอย่างที่ดี ในการ
คุณภาพผู้เรียน 

 

  ๒.๕)  มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ยอดเย่ียม 
๑. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน ให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ ท้ังในเรื่อง แสงสว่าง
การถ่ายเทอากาศ สะดวกต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 ๒. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียน ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัย 
 ๓. สถานศึกษา จัดให้มีแหล่งพักผ่อนที่เพียงพอส าหรับผู้เรียนและมีความปลอดภัย 
 ๔. สถานศึกษา มีห้องปฏิบัติการต่าง ๆ พร้อมอุปกรณ์อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน เน้นส่งเสริมศักยภาพของ
ผู้เรียนด้านเทคโนโลยีและสุนทรียภาพ (ห้องสมุด/ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์/ห้องปฏิบัติการด้านดนตรีไทย-สากล/
ห้องนาฏศิลป์/ห้องประกอบอาหาร/ห้องวิทยาศาสตร์/หอ้งFABLAB) 
 ๕. สถานศึกษา มีสนามกีฬาและอุปกรณ์กีฬาหลายประเภท อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานสม่ าเสมอ เพ่ือส่งเสริม
ศักยภาพของผู้เรียนด้านกีฬา (สนามบาสเกตบอล/สนามตะกร้อ/สนามวอลเล่ย์บอล/สนามเปตอง/สนามฟุตบอล) 

 

  ๒.๖)  มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ยอดเย่ียม 
  ๑. สถานศึกษาจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการอย่างเพียงพอและใช้ประโยชน์เต็มศักยภาพ 
(ระบบอินเทอร์เน็ต,ระบบ LAN/Wi-Fi, เครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือการบริหารจัดการ) 
   ๒. สถานศึกษาจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการเรียนรู้อย่างเพียงพอและใช้ประโยชน์เต็มศักยภาพ 
(ระบบอินเทอร์เน็ต,ระบบ LAN/Wi-Fi, เครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการสอน) 
  ๓. สถานศึกษาจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใช้สบืค้นการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนอย่างเพียงพอและใช้ประโยชน์
เต็มศักยภาพ (ระบบอินเทอร์เน็ต,ระบบ LAN/Wi-Fi, เครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนรู้) 
 ๔. สถานศึกษาจัดให้ทุกห้องเรียนเป็น Smart Classroom และใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า (โปรเจคเตอร์/คอมพิวเตอร์) 
 ๕. สถานศึกษา มีการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บรกิารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ(คณะผู้บริหาร/คณะครู/
บุคลากร และผู้เรียน ตามท่ีสถานศึกษาจัดบริการให้(ระบบอินเทอร์เน็ต,    ระบบ LAN/Wi-Fi) 

 

   เกณฑ์การตัดสินคุณภาพมาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ มี ๕ ระดับคุณภาพ 
เกณฑ์พิจารณาระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ  ระดับคุณภาพ  
 มีการปฏิบัติได้ ๕ ข้อ ในแต่ละประเด็นพิจารณาจากผลการประเมินของคณะผู้ประเมิน(Expert Judgment) ๕ ยอดเย่ียม 
 มีการปฏิบัติได้ ๔ ข้อ ในแต่ละประเด็นพิจารณา จากผลการประเมินของคณะผู้ประเมิน (Expert Judgment) ๔ ดีเลิศ 
 มีการปฏิบัติได้ ๓ ข้อ ในแต่ละประเด็นพิจารณา จากผลการประเมินของคณะผู้ประเมิน (Expert Judgment) ๓ ดี 
 มีการปฏิบัติได้ ๒ ข้อ ในแต่ละประเด็นพิจารณา จากผลการประเมินของคณะผู้ประเมิน (Expert Judgment) ๒ ปานกลาง 
 มีการปฏิบัติได้ ๑ ข้อ ในแต่ละประเด็นพิจารณา จากผลการประเมินของคณะผู้ประเมิน (Expert Judgment) ๑ ก าลังพัฒนา 
 
 
 
 
 
 

   



มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ  

มาตรฐานที่ 3 /ประเด็นการพิจารณา 
เป้าหมาย 

๓.๑)  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ดีเลิศ 
1. ครูวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ และน าไปจัดท ารายวิชา และหน่วยการเรียนรู้
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และสร้างองค์ความรู้ใหมใ่ห้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา/ผู้เรยีน/
ท้องถ่ิน 
2. ครูมีแผนการจัดการเรียนรูส้อดคล้องกับการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ธรรมชาติของผู้เรียนและบริบทของ
สถานศึกษา ที่มีองค์ประกอบครบถ้วนตามรูปแบบที่สถานศึกษาก าหนด สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 
3. ครูจัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด ด้วยวิธีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ ตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาอย่างหลากหลาย 
4. ครูมีบันทึกหลังการสอนที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้และน าผลมาปรับประยุกต์แผนการจัดการ 
เรียนรู้ให้มีคุณภาพ 
5 ครจูัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนฝึกทักษะแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองคค์วามรู้ และการน าเสนอ 
ผลงาน สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

. 

๓.๒) ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม 
1. ครูใช้รูปแบบ เทคนิค และวิธีการที่เน้นการปฏิบัติ มีความหลากหลาย ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี การจัดการเรียนรู้ 
การวัดผลและประเมินผล ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ 
2. ครูสร้าง/พัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา application ต่าง ๆ น าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เหมาะสม
กับผู้เรียน สอดคล้องกับเน้ือหาสาระ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ 
3. ครูใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ภูมิปัญญาท้องถ่ิน บูรณาการในการจัดการเรียนการสอนเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง 
4. ครูสามารถจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล รูปแบบ Online 
5. ครูประเมินผลการใชส้ื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ น าผลการประเมินไปปรับปรงุพัฒนา
ให้มีคุณภาพสูงข้ึน 

 

๓.๓) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม 
๑. ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ส่งผลให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้ 
 ๒. ครูจัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ สอดคล้องกับธรรมชาติวิชา เหมาะกับการเรียนรู้ มีความ 
ปลอดภัย สะอาดเป็นระเบียบ และผู้เรียนมีความสุข 
 ๓. ครูสง่เสริมใหผู้้เรียนเกิดกระบวนการคิด มีทักษะชีวิต ทักษะการท างาน และมีวินัยเชิงบวก 
 ๔. ครูอบรมบ่มนิสัยใหผู้้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลกัษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยมที่ดีงาม ปลูกฝังความเป็น
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ๕. ครูมีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ เกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ 

 

๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ดีเลิศ 
๑. ครูมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
๒. ครูมีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผล ท่ีเหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ 
๓. ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ได้มีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล 
๔. ครูให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ของแต่ละคน 
๕. ครูใช้กระบวนการวิจัยในการสร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 

๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม 
 ๑. ครูในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้และมีร่องรอย
หลักฐาน PLC อย่างเป็นระบบ 
 ๒. ครูในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ ท่ีท าให้เกิดความรู้และทักษะเพ่ิมข้ึน 
เช่น การประชุมทางวิชาการ/การอบรม/การสัมมนา รวมแล้วไม่น้อยกว่า ๒๐ ชั่วโมงต่อปี 
 ๓. ครูและผู้มสี่วนเก่ียวข้องร่วมกันให้สร้างองคค์วามรู้ใหม่ที่ได้จากการพัฒนาตนเอง น าองค์ความรู้ที่ได้จากการ 
เข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ไปใช้พัฒนาและปรับปรงุการจัดการเรียนรู้ 
 ๔. ครูและผู้มสี่วนเก่ียวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ 
เรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 
 ๕. ครูสร้างนวัตกรรมที่ได้จากการเข้าร่วมในชุมชนการเรยีนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

 



เกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐาน  
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
เกณฑ์พิจารณาระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ  ระดับคณุภาพ  
 มีการปฏิบัติได้ ๕ ข้อ ในแต่ละประเด็นพิจารณาจากผลการประเมินของคณะผู้ประเมิน(Expert Judgment) ๕ ยอดเย่ียม 
 มีการปฏิบัติได้ ๔ ข้อ ในแต่ละประเด็นพิจารณา จากผลการประเมินของคณะผู้ประเมิน (Expert Judgment) ๔ ดีเลิศ 
 มีการปฏิบัติได้ ๓ ข้อ ในแต่ละประเด็นพิจารณา จากผลการประเมินของคณะผู้ประเมิน (Expert Judgment) ๓ ดี 
 มีการปฏิบัติได้ ๒ ข้อ ในแต่ละประเด็นพิจารณา จากผลการประเมินของคณะผู้ประเมิน (Expert Judgment) ๒ ปานกลาง 
 มีการปฏิบัติได้ ๑ ข้อ ในแต่ละประเด็นพิจารณา จากผลการประเมินของคณะผู้ประเมิน (Expert Judgment) ๑ ก าลังพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


