
 



 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

โรงเรียน ท่าตะโกพิทยาคม 
 

มาตรฐานการศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2562  มีจ านวน 3 มาตรฐาน  ได้แก ่
 มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
   1.1  ผลสัมฤทธิท์างวชิาการของผู้เรียน 
   1.2  คุณลกัษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่  3  กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี้ 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 

1.1  ผลสัมฤทธิท์างวชิาการของผู้เรียน 
  1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคดิค านวณ 
  2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คดิอย่างมวีิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
  ความคดิเห็น และแก้ปัญหา 
  3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสตูรสถานศึกษา 
  6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติทีด่ีต่องานอาชีพ 

1.2  คุณลกัษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
  2)  ความภูมิใจในท้องถิน่และความเป็นไทย 
  3)  การยอมรับที่จะอยูร่ว่มกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชดัเจน 
 2.2  มรีะบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3  ด าเนินงานพัฒนาวชิาการที่เน้นคุณภาพผู้เรยีนรอบด้านตามหลักสตูรสถานศึกษา 
 และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5  จดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจดัการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2.6  จดัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจดัการเรียนรู้ 

2.7 การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจดัการศึกษาให้มี 
      คุณภาพและได้มาตรฐาน 
2.8 มีระบบการประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษา 
2.9 การก ากับ ตดิตาม ประเมินผลการบริหารและการจดัการศึกษา 
 



 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 3.1  จดัการเรียนรู้ผา่นกระบวนการคดิและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชวีิตได้ 
 3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู ้
 3.3  มีการบริหารจดัการชั้นเรียนเชิงบวก 
 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรยีน 
 3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 

ค าอธิบายและระดบัคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม ที่ใช้ในระบบการประกนัคุณภาพภายในและ
ภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใช้มาตรฐานตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงวา่ดว้ยระบบ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 โดยได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาประกอบด้วย 3 มาตรฐาน ดังนี้  
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  

คุณภาพของผู้เรียน หมายถึง ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะตาม
หลักสูตรสถานศึกษา และมีพัฒนาการในดา้นการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน สมรรถนะ ที่ส าคัญ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์  
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  

กระบวนการบริหารและการจดัการของผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง การด าเนินการบริหารและ
จัดการของสถานศึกษาทีค่รอบคลุมด้านวชิาการ ด้านครูและบุคลากรทางการศกึษา ด้านข้อมูลสารสนเทศ 
และด้านสภาพแวดล้อม โดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนรว่ม ในการจดัการศึกษา เพื่อสร้างความ
มั่นใจด้านคุณภาพการศกึษา  
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ หมายถึง กระบวนการจัด การเรียนการสอน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น ตามความสนใจ ความต้องการ และ
ความถนัดของผู้เรียน โดยใช้วิธกีารที่หลากหลาย เพื่อให้เกิดการเรียนรู ้เต็มตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละ
บุคคล สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนรว่ม มีการตรวจสอบ และประเมินผลความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  

ในแต่ละมาตรฐานและตวับ่งชี้ได้ก าหนดค าอธิบาย ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ วิธีการเกบ็
รวบรวมข้อมูลหรือแหล่งข้อมูล และเกณฑ์การสรปุระดับคุณภาพ การก าหนดระดับคุณภาพของแต่ละตัวบ่งชี้
นั้น ได้แบ่งเป็น 5 ระดับ โดยก าหนดให้คุณภาพระดับ 3 เป็นค่ากลางที่ผู้เรียนหรือคร ูผู้บริหารหรือสถานศึกษา
ควรบรรลุตามเกณฑ ์คุณภาพระดับ 5 เป็นคุณภาพที่เกิดขึ้นที่ขยายผลในวงกว้างออกไป หมู่เพื่อน และจะเน้น
ถึงความโดดเด่นของเรื่องนั้น ๆ ที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ ส าหรับคุณภาพระดับ 2 หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นไม่
สามารถบรรลุถึงค่ากลาง หากเป็นด้านผู้เรียนจะสามารถท าได้โดยต้องมีผู้ชีแ้นะ ก ากับ ควบคุม ส่วนคุณภาพ
ระดับ 1  หมายถึง ไม่มีการด าเนินการ ไม่ได้ท า หรือท าไม่ได ้ควรตอ้งแก้ไขโดยด่วน มีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 



 

การตัดสินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยภาพรวม 
ค าอธิบาย 

 

การตัดสินคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม ให้ตัดสินจากผลการประเมิน 3 มาตรฐาน 
คือ  

มาตรฐานที ่1  คุณภาพของผู้เรียน  
มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารจัดการของสถานศึกษา  
มาตรฐานที ่3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
โดยน าผลการประเมินรายมาตรฐานเหล่านั้น มาพิจารณาเป็นภาพรวมเพือ่ตัดสินระดับคุณภาพของ

สถานศึกษาตามระดับคณุภาพ ดังนี ้
 
 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

5      1. ผลประเมินมาตรฐานคุณภาพของผู้เรียนมีผลประเมินอยู่ในระดับยอดเย่ียม โดยมีความสามารถใน
การอา่น การเขียน การสือ่สาร และการคดิค านวณมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยา่งมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหามีความสามารถในการสรา้งนวัตกรรม มี
ความสามารถ ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีความรู ้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดตี่อ
งานอาชีพ  มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนตามหลักสตูรสถานศึกษาการ และมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี
ตามที่สถานศึกษาก าหนดปรากฏอยา่งชัดเจน  
     2. ผลประเมินมาตรฐานกระบวนการบริหารจัดการของสถานศึกษามผีลประเมินอยู่ในระดับ ยอด
เย่ียม โดยมีการวางแผน การด าเนินงานตามแผน มีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา                        
มีการตรวจสอบผลการด าเนินงาน และการปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเน่ือง ปรากฏอยา่งชัดเจน 
     3. ผลประเมินมาตรฐานกระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีผลประเมิน อยู่ใน
ระดับยอดเยี่ยม โดยมจีัดการเรียนรู้ผา่นกระบวนการคดิและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได ้ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู ้มกีารบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง
บวก  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผูเ้รียน  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ ปรากฏอย่างชัดเจน 

4      1. ผลประเมินมาตรฐานคุณภาพของผู้เรียนมีผลประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ โดยมีความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การสือ่สาร และการคดิค านวณมคีวามสามารถในการคดิวเิคราะห์ คิดอยา่งมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหามีความสามารถในการสรา้งนวัตกรรม มีความสามารถ 
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มคีวามรู ้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดตี่องานอาชพี                
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาการ และมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด  
     2. ผลประเมินมาตรฐานกระบวนการบริหารจัดการของสถานศึกษามผีลประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ 
โดยมีการวางแผน การด าเนินงานตามแผน มีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา                        
มีการตรวจสอบผลการด าเนินงาน และการปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเน่ือง  
     3. ผลประเมินมาตรฐานกระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีผลประเมิน อยู่ใน
ระดับดีเลิศ โดยมจีัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต



ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
ได้ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มกีารบริหารจดัการชั้นเรียนเชิงบวก  
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  

3      1. ผลประเมินมาตรฐานคุณภาพของผู้เรียนมีผลประเมินอยู่ในระดับดี โดยมีความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การสือ่สาร และการคดิค านวณมคีวามสามารถในการคดิวเิคราะห์ คิดอยา่งมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหามีความสามารถในการสรา้งนวัตกรรม             
มีความสามารถ ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่
ดีต่องานอาชีพ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษาการ และมีคุณลักษณะและค่านิยมที่
ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
     2. ผลประเมินมาตรฐานกระบวนการบริหารจัดการของสถานศึกษามผีลประเมินอยู่ในระดับดี        
โดยมีการวางแผน การด าเนินงานตามแผน มีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา                        
มีการตรวจสอบผลการด าเนินงาน และการปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเน่ือง  
     3. ผลประเมินมาตรฐานกระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีผลประเมิน    
อยู่ในระดับดี โดยมีจดัการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได ้ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มกีารบริหารจัดการชั้นเรียน
เชิงบวก  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ 

 

2 1. ผลประเมินมาตรฐานคุณภาพของผู้เรียนมีผลประเมินอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การสือ่สาร และการคดิค านวณมคีวามสามารถในการคดิวเิคราะห์ คิดอยา่งมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหามีความสามารถในการสรา้งนวัตกรรม มีความสามารถ 
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มคีวามรู ้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดตี่องานอาชพี                
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาการ และมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด  
     2. ผลประเมินมาตรฐานกระบวนการบริหารจัดการของสถานศึกษามผีลประเมินอยู่ในระดับ                  
ปานกลาง โดยมกีารวางแผน การด าเนินงานตามแผน มีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา                        
มีการตรวจสอบผลการด าเนินงาน และการปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเน่ือง  
     3. ผลประเมินมาตรฐานกระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีผลประเมิน อยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยมีจดัการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคดิและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได ้ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู ้มกีารบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง
บวก  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผูเ้รียน  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจดัการเรียนรู้  

1 1. ผลประเมินมาตรฐานคุณภาพของผู้เรียนมีผลประเมินอยู่ในระดับก าลังพัฒนา โดยมีความสามารถใน
การอา่น การเขียน การสือ่สาร และการคดิค านวณมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยา่งมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหามีความสามารถในการสรา้งนวัตกรรม มี
ความสามารถ ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีความรู ้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดตี่อ
งานอาชีพ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสตูรสถานศึกษาการ และมีคณุลักษณะและค่านิยมที่ดีไม่
เป็นไปตามตามที่สถานศกึษาก าหนด  
     2. ผลประเมินมาตรฐานกระบวนการบริหารจัดการของสถานศึกษามผีลประเมินอยู่ในระดับ                  
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ก าลังพัฒนา โดยไม่มีการวางแผน การด าเนินงานตามแผน ไม่มีระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ไม่มีการตรวจสอบผลการด าเนินงาน และการปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเน่ือง  
     3. ผลประเมินมาตรฐานกระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีผลประเมิน อยู่ใน
ระดับก าลังพัฒนา โดยไม่มีจัดการเรียนรู้ผา่นกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชวีิตได้ ไมม่ีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู ้มีการ
บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  ไม่มีตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน   ไม่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรยีนรู้  

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐาน มี 5 ระดับ  
- ระดับ 5 ยอดเย่ียม ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
- ระดับ 4 ดีเลิศ  ร้อยละ 80-89 
- ระดับ 3 ด ี  ร้อยละ 70-79 
- ระดับ 2 ปานกลาง ร้อยละ 50-69 
- ระดับ 1 ก าลังพัฒนา ต่ ากว่ารอ้ยละ 50 
 
 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผเูรียน  
 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคดิค านวณ 
 2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คดิอย่างมวีิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
และแก้ปัญหา 
 3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสตูรสถานศึกษา 
 6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติทีด่ีต่องานอาชีพ 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

1) การมีคณุลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศกึษาก าหนด โดยไม่ขัดกับ กฎหมายและวัฒนธรรม
อันดีของสังคม  

2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
3) การยอมรับที่จะอยู่รว่มกันบนความแตกตา่งและหลากหลาย  
4) สุขภาวะทางรา่งกายและลักษณะจิตสังคม 
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5 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอา่น การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณในระดับยอดเยี่ยม 
   2) ผู้เรียนมีความสามารถในการคดิวิเคราะห์ คดิอย่างมีวจิารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
ความคดิเห็น และแก้ปัญหา ในระดับยอดเยี่ยม 
   3) ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวตักรรม และน านวัตกรรมไปใช ้และมีการเผยแพร ่
   4) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในระดับยอดเยี่ยม 
   5) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนตามหลักสตูรสถานศึกษาก าหนด ในระดับยอดเยี่ยม 
   6) ผู้เรียนมีความรู้  ทกัษะพื้นฐาน และเจตคตทิี่ดีต่องานอาชพี  ในระดบัยอดเยี่ยม 
1.2 คุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์ของผู้เรียน 
   1) ผู้เรียนมีคณุลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ในระดับยอดเยี่ยม 
   2) ผู้เรียนมีความภูมใิจในท้องถ่ินและความเป็นไทย ในระดับยอดเยี่ยม 
   3) ผู้เรียนมกีารยอมรบัที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ในระดับยอดเยี่ยม 
   4) ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจติสังคม ในระดับยอดเยี่ยม 

4 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอา่น การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณในระดับดีเลิศ 
   2) ผู้เรียนมีความสามารถในการคดิวิเคราะห์ คดิอย่างมีวจิารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
ความคดิเห็น และแก้ปัญหา ในระดับดีเลิศ 
   3) ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวตักรรม และน านวัตกรรมไปใช ้
   4) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในระดับดีเลิศ 
   5) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนตามหลักสตูรสถานศึกษาก าหนด ในระดับดีเลิศ 
   6) ผู้เรียนมีความรู้  ทกัษะพื้นฐาน และเจตคตทิี่ดีต่องานอาชพี  ในระดบัดีเลิศ 
1.2 คุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์ของผู้เรียน 
   1) ผู้เรียนมีคณุลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ในระดับดีเลิศ 
   2) ผู้เรียนมีความภูมใิจในท้องถ่ินและความเป็นไทย ในระดับดีเลิศ 
   3) ผู้เรียนมกีารยอมรบัที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ในระดับดีเลิศ 
   4) ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจติสังคม ในระดับดีเลิศ 

3 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอา่น การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณในระดับด ี
   2) ผู้เรียนมีความสามารถในการคดิวิเคราะห์ คดิอย่างมีวจิารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
ความคดิเห็น และแก้ปัญหา ในระดับด ี
   3) ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวตักรรม ในระดับด ี
   4) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในระดับด ี
   5) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนตามหลักสตูรสถานศึกษาก าหนด ในระดับด ี
   6) ผู้เรียนมีความรู้  ทกัษะพื้นฐาน และเจตคตทิี่ดีต่องานอาชพี  ในระดบัด ี
1.2 คุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์ของผู้เรียน 
   1) ผู้เรียนมีคณุลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ในระดับดี 
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   2) ผู้เรียนมีความภูมใิจในท้องถ่ินและความเป็นไทย ในระดับด ี
   3) ผู้เรียนมกีารยอมรบัที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ในระดับด ี
   4) ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจติสังคม ในระดับด ี

2 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอา่น การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณในระดับปานกลาง 
   2) ผู้เรียนมีความสามารถในการคดิวิเคราะห์ คดิอย่างมีวจิารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
ความคดิเห็น และแก้ปัญหา ในระดับปานกลาง 
   3) ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวตักรรม ในระดับปานกลาง 
   4) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในระดับปานกลาง 
   5) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนตามหลักสตูรสถานศึกษาก าหนด ในระดับปานกลาง 
   6) ผู้เรียนมีความรู้  ทกัษะพื้นฐาน และเจตคตทิี่ดีต่องานอาชพี  ในระดบัปานกลาง 
1.2 คุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์ของผู้เรียน  
   1) ผู้เรียนมีคณุลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ในระดับปานกลาง 
   2) ผู้เรียนมีความภูมใิจในท้องถ่ินและความเป็นไทย ในระดับปานกลาง 
   3) ผู้เรียนมกีารยอมรบัที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ในระดับปานกลาง 
   4) ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจติสังคม ในระดับปานกลาง 

1 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1) ผู้เรียนไม่มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสือ่สาร และการคิดค านวณ 
   2) ผู้เรียนไม่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห ์คิดอยา่งมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
ความคดิเห็น และแก้ปัญหา  
   3) ผู้เรียนไม่มีความสามารถในการสรา้งนวัตกรรม  
   4) ผู้เรียนไมม่ีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร  
   5) ผู้เรียนไม่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษาก าหนด  
   6) ผู้เรียนไม่มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดตี่องานอาชีพ   
1.2 คุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์ของผู้เรียน  
   1) ผู้เรียนไม่มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามทีส่ถานศึกษาก าหนด  
   2) ผู้เรียนขาดความภมูิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
   3) ผู้เรียนขาดการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกตา่งและหลากหลาย  
   4) ผู้เรียนขาดสุขภาวะทางรา่งกาย และจิตสังคม  

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐาน มี 5 ระดับ  
- ระดับ 5 ยอดเย่ียม ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
- ระดับ 4 ดีเลิศ  ร้อยละ 80-89 
- ระดับ 3 ด ี  ร้อยละ 70-79 
- ระดับ 2 ปานกลาง ร้อยละ 50-69 
- ระดับ 1 ก าลังพัฒนา ต่ ากว่ารอ้ยละ 50 
 
 



มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

 
 
  
 ประเด็นพิจารณา 

1.  มีเป้าหมายวิสัยทัศนแ์ละพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชดัเจน 
 2.  มรีะบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 3.  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสตูรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 4.  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 5.  จดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ 

6.  จดัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้       
7.  การมีสว่นร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจดัการศึกษาให้มี 

คุณภาพและได้มาตรฐาน  
 8.  มีระบบการประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษา 
       9.  การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจดัการศึกษา 
 

ระดับคุณภาพ  
ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

5 1. สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก าหนดไวต้รงกับวตัถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ  
และสอดคล้องกับความตอ้งการของชุมชน ท้องถ่ินอย่างชัดเจน ในระดับดเีลิศ 
2. สถานศึกษามีแผนและด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจดัการศึกษา ที่มีความเหมาะสม 
ครอบคลุมประเด็นหลักต่อไปน้ี ในระดับดีเลิศ 
       2.1 พัฒนาวิชาการที่เน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกคน และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
       2.2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชพี มีความรู้ความสามารถ และทักษะ 
     ตามมาตรฐานต าแหน่ง 
       2.3 บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไป ประยุกต์ใช้ได ้ 
      และด าเนินการอย่างเป็นระบบ  
       2.4 จดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดีและกระตุ้นให้ผู้เรยีนใฝ่เรียนรู้ ทั่วถึงทุก 
      กลุ่มเป้าหมาย 
3. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีสว่นร่วมและมีเครือข่ายความรว่มมือในการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจดัการศึกษาให้
มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ในระดับดีเลิศ 
4. มีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ในระดับดีเลิศ 
5. สถานศึกษาก ากับ ตดิตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศกึษาอย่างเหมาะสม ชดัเจน ใน
ระดับดีเลิศ  

4 1. สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก าหนดไวต้รงกับวตัถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ  
และสอดคล้องกับความตอ้งการของชุมชน ท้องถ่ินอย่างชัดเจน ในระดับดเีลิศ 
2. สถานศึกษามีแผนและด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจดัการศึกษา ที่มีความเหมาะสม 
ครอบคลุมประเด็นหลักต่อไปน้ี ในระดับดีเลิศ 
       2.1 พัฒนาวิชาการที่เน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกคน        



ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
       2.2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชพี และมีความรู้ความสามารถ  
       2.3 บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้  
       2.4 จดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดีและกระตุ้นให้ผู้เรยีนใฝ่เรียนรู้  
3. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีสว่นร่วมและมีเครือข่ายความรว่มมือในการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจดัการศึกษาให้
มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ในระดับดีเลิศ 
4. มีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ในระดับดีเลิศ 
5. สถานศึกษาก ากับ ตดิตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศกึษาอย่างเหมาะสม ชดัเจน ใน
ระดับดีเลิศ 

3 1. สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก าหนดไวต้รงกับวตัถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ  
และสอดคล้องกับความตอ้งการของชุมชน ท้องถ่ินอย่างชัดเจน ในระดับดี 
2. สถานศึกษามีแผนและด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจดัการศึกษา ที่มีความเหมาะสม 
ครอบคลุมประเด็นหลักต่อไปน้ี ในระดับด ี
       2.1 พัฒนาวิชาการที่เน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกคน  
       2.2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชพี  
       2.3 บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย  
       2.4 จดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดี 
3. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีสว่นร่วมและมีเครือข่ายความรว่มมือในการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจดัการศึกษาให้
มีคุณภาพ ในระดับด ี
4. มีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ในระดับด ี
5. สถานศึกษาก ากับ ตดิตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศกึษาอย่างเหมาะสม                
ในระดับด ี

2 1. สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก าหนดไวต้รงกับวตัถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ  
และสอดคล้องกับความตอ้งการของชุมชน ท้องถ่ิน ในระดับปานกลาง 
2. สถานศึกษามีแผนและด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจดัการศึกษา ที่มีความเหมาะสม 
ครอบคลุมประเด็นหลักต่อไปน้ี ในระดับปานกลาง 
       2.1 พัฒนาวิชาการที่เน้นผู้เรียน 
       2.2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชพี 
       2.3 บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน  
       2.4 จดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดี 
3. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีสว่นร่วมในการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ในระดับปาน
กลาง 
4. มีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ในระดับปานกลาง 
5. สถานศึกษาก ากับ ตดิตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศกึษาแต่ไม่เป็นไปตามข้ันตอนที่
ก าหนด 



มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
1 1. สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก าหนดไว้ แต่ไม่ตรงกบัวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษา

ชาต ิ และไม่สอดคล้องกบัความต้องการของชุมชน ท้องถ่ิน 
2. สถานศึกษามีแผนและด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจดัการศึกษา ที่มีความเหมาะสม 
ครอบคลุมประเด็นหลักต่อไปน้ี ในระดับก าลังพฒันา 
       2.1 ไม่มีการพัฒนาวิชาการที่เน้นผู้เรียน 
       2.2 ไม่มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
       2.3 ไม่มีการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ  
       2.4 ไม่มีการจดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสังคม 
3. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายไม่มีส่วนร่วมในการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจดัการศึกษาให้มีคุณภาพ  
4. ไม่มีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
5. สถานศึกษาไม่มีการก ากับ ตดิตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐาน มี 5 ระดับ  
- ระดับ 5 ยอดเย่ียม ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
- ระดับ 4 ดีเลิศ  ร้อยละ 80-89 
- ระดับ 3 ด ี  ร้อยละ 70-79 
- ระดับ 2 ปานกลาง ร้อยละ 50-69 
- ระดับ 1 ก าลังพัฒนา ต่ ากว่ารอ้ยละ 50 
 
 
 
 ประเด็นพิจารณา 

1.  จดัการเรียนรู้ผา่นกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวติได้ 
 2.  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู ้
 3.  มีการบริหารจดัการชัน้เรียนเชิงบวก 
 4.  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 5.  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ 
 

ระดับคุณภาพ  
ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

5 1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชวีิตได้  
ในระดับ ยอดเยี่ยม 
    1. 1 ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้จดัการเรียนรูเ้น้นกระบวนการคิด และให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง ตาม
มาตรฐานการเรียนรู ้ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชวีิตได้ 
2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ในระดับ ยอดเยี่ยม 
     2.1  ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้ใช้สื่อการเรยีนรู้ที่หลากหลาย ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู ้
3. มีการบริหารจัดการชัน้เรียนเชิงบวก ในระดับ ยอดเย่ียม 



ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
     3.1 ครูมกีารบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีปฏิสัมพันธ์ เชิงบวก ส่งผลให้นักเรียนรักการเรียนรู้ 
4.  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ในระดับ ยอดเยี่ยม 
     4.1 ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและให้ข้อมูลย้อนกลับ น าผลมาพฒันา
ผู้เรียน 
     4.2 ครูมีเครื่องมือวดัและวิธีการประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายของการเรียนรู้ 
5.  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจดัการเรียนรู้  
ในระดับ ยอดเย่ียม 
    5.1 ครทูุกคนและ ผูท้ี่มีส่วนเกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

4 1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชวีิตได้ ในระดับ ดีเลิศ 
    1. 1 ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้จดัการเรียนรูเ้น้นกระบวนการคิด และให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง ตาม
มาตรฐานการเรียนรู ้ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา  
2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ในระดับดีเลิศ 
     2.1  ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้ใช้สื่อการเรยีนรู้ที่หลากหลาย ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
3. มีการบริหารจัดการชัน้เรียนเชิงบวก ในระดับ ดีเลิศ 
     3.1 ครูมกีารบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก  
4.  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ในระดับ ดีเลิศ 
     4.1 ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
     4.2 ครูมีเครื่องมือวดัและวิธีการประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายของการเรียนรู้ 
5.  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจดัการเรียนรู้  
ในระดับ ดีเลิศ 
    5.1 ครูและผู้ที่มีสว่นเกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

3 1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชวีิตได้ ในระดับ ด ี
    1. 1 ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้จดัการเรียนรูเ้น้นกระบวนการคิด และให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง  
2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ในระดับ ด ี
     2.1  ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้ใช้สื่อการเรยีนรู้ที่หลากหลาย  
3. มีการบริหารจัดการชัน้เรียนเชิงบวก ในระดับ ดี 
     3.1 ครูมกีารบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
4.  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ในระดับ ด ี
     4.1 ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
     4.2 ครูมีเครื่องมือวดัและวิธีการประเมินผลที่เหมาะสม 
 5.  มกีารแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
ในระดับ ด ี
    5.1 ครูและผู้ที่มีสว่นเกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 

2 1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชวีิตได้ ในระดับ  
ปานกลาง 



ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
    1. 1 ครทูุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้จดัการเรียนรูเ้น้นกระบวนการคิด  
2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ในระดับ ปานกลาง 
     2.1  ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้ใช้สื่อการเรยีนรู้ที่หลากหลาย  
3. มีการบริหารจัดการชัน้เรียนเชิงบวก ในระดับ ปานกลาง 
     3.1 ครูมกีารบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
4.  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ในระดับ ปานกลาง 
     4.1 ครูมกีารตรวจสอบและประเมินผู้เรียน 
     4.2 ครูมีเครื่องมือวดัและวิธีการประเมินผล 
5.  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจดัการเรียนรู ้ในระดับ 
ปานกลาง 
    5.1 ครูและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แต่ไม่ได้ให้ข้อมลูสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  

1 1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชวีิตได้ ในระดับ  
ก าลังพัฒนา 
    1. 1 ครทูุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้จดัการเรียนรู้โดยไม่เน้นกระบวนการคดิ และให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง 
ตามมาตรฐานการเรียนรู ้ตัวชีว้ัดของหลักสูตรสถานศึกษา และผู้เรียนไมส่ามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ในระดับ ก าลังพัฒนา 
     2.1  ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้ไม่ใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ไม่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู ้
3. มีการบริหารจัดการชัน้เรียนเชิงบวก ในระดับ ก าลังพัฒนา 
     3.1 ครูไม่มกีารบริหารจดัการชั้นเรียนเชิงบวก มีปฏิสัมพันธ์ เชิงบวก จึงไม่ส่งผลให้นักเรียนรักการ
เรียนรู้ 
4.  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ในระดับ ก าลังพัฒนา 
     4.1 ครูไม่มกีารตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและให้ข้อมูลย้อนกลับ และไม่ได้น าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 
     4.2 ครูไม่มีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายของการเรียนรู้ 
5.  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจดัการเรียนรู ้ในระดับ 
ก าลังพัฒนา 
     5.1 ครูและผู้ที่มีสว่นเกี่ยวขอ้งไม่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐาน มี 5 ระดับ  
- ระดับ 5 ยอดเย่ียม ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
- ระดับ 4 ดีเลิศ  ร้อยละ 80-89 
- ระดับ 3 ด ี  ร้อยละ 70-79 
- ระดับ 2 ปานกลาง ร้อยละ 50-69 
- ระดับ 1 ก าลังพัฒนา ต่ ากว่ารอ้ยละ 50 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การก าหนดค่าเป้าหมาย แนบท้ายประกาศโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 
เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2562 
ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคข์องผู้เรียน 

ดีเลิศ 
(ระดับ 4) 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ดีเลิศ 
ระดับ 4 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 
ระดับ 4 

 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายความส าเรจ็ 
ตามประเด็นพิจารณาของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2562 
ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
ดีเลิศ 

ระดับ 4 
80.04 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 69.09 
   1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคดิค านวณ 67.26 
     1.1 นักเรียนมีความสามารถในการอา่น การเขียนภาษาไทย อยู่ในระดับดี ตาม
เกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

68 

      1.2 นักเรียน ผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถใน
การสื่อสารในระดับด ี

68 

      1.3 นักเรียนมีความสามารถการสื่อสาร 
การน าเสนอผลงานได้ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

73 

      1.4 นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ  ไดต้ามเกณฑ์ของ
สถานศึกษา 

60 

      1.5 นักเรียนมีความสามารถในการคดิค านวณ  อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การ
ประเมินของสถานศึกษา 

63 



มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2562 
ระดับคุณภาพ 

1.6 นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร ภาษาต่างประเทศที่ 3 ตามเกณฑ์             
ของสถานศึกษา 

71.60 

   2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห ์คิดอย่างมวีิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคดิเห็น และแก้ปัญหา 

72.00 

      2.1 นักเรียนผา่นการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ อยู่ในระดับ ดี 73.00 
      2.2 นักเรียนผ่านการประเมินทักษะการคดิแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน 
PISA 

68.00 

      2.3 นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการ
คิด อยูใ่นระดับด ี

75.00 

   3) ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 66.11 

       3.1 นักเรียน มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการสร้างนวตักรรม ในระดับ ดี ตาม
เกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

70.00 

       3.2 นักเรียนทุกคนมีผลงาน จากการท าโครงงาน / สิ่งประดิษฐ ์และสามารถ
อธิบายหลักการ แนวคิด ขั้นตอนการท างาน และปัญหาอุปสรรคของการท างานได ้

68.33 

      3.3 นักเรียนสามารถสร้างนวัตกรรม น าไปใชแ้ละมีการเผยแพร ่ 60.00 
   4) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 75.00 
       4.1 นักเรียนทุกคนมีความสามารถในการสบืค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต และสรุป
ความรู้ได้ดว้ยตนเอง และอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

80.00 

       4.2 นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี  
ในระดับดีมาก 

80.00 

       4.3 นักเรียนมีทักษะด้าน Digital Literacy ในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 65.00 

   5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสตูรสถานศึกษา 55.82 
      5.1 นักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยตามหลักสูตรสถานศึกษา มากกวา่ระดับ 3  ขึ้นไป 55.82 
           5.1.1 นักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระภาษาไทยตามหลักสตูร
สถานศึกษา ระดับ 3 ขึ้นไป 

53.64 

           5.1.2  นักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ตามหลกัสูตร
สถานศึกษา ระดับ 3 ขึ้นไป 

41.60 

           5.1.3  นักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระวิทยาศาสตรต์ามหลกัสูตร
สถานศึกษา ระดับ 3 ขึ้นไป 

38.87 

           5.1.4  นักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ตามหลักสูตร
สถานศึกษา ระดับ 3 ขึ้นไป 

58.76 
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           5.1.5  นักเรียน มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระสุข/พลศึกษาตามหลักสูตร
สถานศึกษา ระดับ 3  ขึ้นไป 

73.72 

          5.1.6  นักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระศิลปะ ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ระดับ 3  ขึ้นไป 

75.02 

          5.1.7  นักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ                      
ตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับ 3  ขึ้นไป 

56.55 

          5.1.8  นักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ                     
ตามหลักสูตรสถานศึกษาระดับ 3  ขึ้นไป 

49.52 

  6) ความรู ้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติทีด่ีต่องานอาชีพ 78.35 
      6.1 นักเรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดตี่องานอาชีพ 85.00 
      6.2 นักเรียนทกุคน มี ID Pan และ Portfolio เพื่อการศึกษาต่อและการประกอบ
อาชีพ 

85.00 

      6.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มคีวามพร้อมที่ศกึษาต่อในระดับที่สูงข้ึน 93.38 
      6.4  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มีความพร้อมในการท างาน และ
ประกอบอาชีพ 

50.00 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 90.99 
  1) การมีคุณลกัษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมาย
และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

80.66 

      1.1 นักเรียนผา่นการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดี 85.00 
      1.2 นักเรียนทกุคนมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีภาวะผู้น าและมีจติอาสา 87.00 
      1.3 นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี และเป็นแบบอย่างได้ 70.00 
  2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 94.02 
     2.1 นักเรียนร่วมกิจกรรมตามประเพณ ีวันส าคัญ และท้องถิ่น 96.70 
     2.2 นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ 90.00 
     2.3 นักเรียนยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริย์เป็น
ประมุข 

90.00 

     2.4 มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักและภูมิใจในความเป็นไทย 96.70 
     2.5 มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักและภูมิใจประเพณีวัฒนธรรมและท้องถ่ิน 96.70 
  3) การยอมรับที่จะอยู่รว่มกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 100.00 
     3.1 นักเรียนทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมคีวามสุขบนความแตกตา่งทางวัฒนธรรม/
ความคดิเห็นที่แตกต่าง 

100.00 

     3.2 นักเรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดตี่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองที่
ดีของชาต ิและเป็นพลเมืองโลกที่ดี มคีุณธรรมจรยิธรรม 

100.00 
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  4) สุขภาวะทางรา่งกายและลักษณะจิตสังคม 89.29 
      4.1 นักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และพัฒนาการทางร่างกายเจริญเติบโตตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข 

75.00 

      4.2 นักเรียนมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑม์าตรฐานของกลมพลศึกษา หรือ
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสริมสุขภาพ (สสส.) ทุกข้อ 

75.00 

      4.3 นักเรียนทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง แต่งกายสะอาดเรียบร้อย เครื่องใช้ส่วนตวั
สะอาด และปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10 ประการ 

100.00 

      4.4 นักเรียนทุกคนหลีกเลี่ยงจากสิ่งมอมเมา ปัญหาทางเพศ การทะเลาะวิวาท 
และอบายมุขทุกชนิด 

100.00 

      4.5 นักเรียนทุกคนมีความรูท้ักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคาม  รูปแบบ
ใหม่ 

100.00 

      4.6 นักเรียนทุกคนมีพฤติกรรมที่แสดงออกในการด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และมีจิตสาธารณะ 

100.00 

      4.7 นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการ
ใช้ทักษะชีวติ ในระดับดขีึ้นไป 

75.00 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ดีเลิศ 
ระดับ 4 
80.33 

2.1 เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา สามารถปฏิบัติได้จริง 

78.00 

  2.1.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการศึกษา ที่ไดร้บัความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาและสามารถตรวจสอบได ้

78.00 

2.2 ระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคณุภาพ
การศกึษาตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่ได้ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จไว้ 78.00 

   2.2.1 สถานศึกษามีและด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาที่
มีความเหมาะสม คลอบคลุมงานวิชาการที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พัฒนาครูบุคลากรของ
โรงเรียนและบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

78.00 

    2.2.3  สถานศึกษามรีะบบการนิเทศภายในของสถานศึกษา 78.00 
2.3 การด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผูเ้รียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 90.00 

    2.3.1 สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล และ
พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลกปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 70.00 

    2.3.2 สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาและสามารถตรวจสอบได ้ 100.00 
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    2.3.3 สถานศึกษามีหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ 100.00 
2.4 การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 85.00 
      2.4.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมให้เข้ารับการพฒันาตนเอง 90.00 
      2.4.2 ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ ผู้ประสานและครูในระดับชั้น มีการ
ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาการท างานร่วมกันอยา่งน้อยปีการศึกษาละ 
10 ครั้ง 

80.00 

2.5 การจดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้               
อย่างมีคุณภาพ 

80.00 

      2.5.1 ครูและนักเรยีนมีความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวกในการจดัการเรียน
การสอน 

80.00 

       2.5.2 จ านวนแหล่งเรียนรู้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ได้มาตรฐาน 80.00 
2.6 การจดัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจดัการ
เรียนรู้  สถานศึกษามีระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

78.00 

2.7 การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจดั
การศกึษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

78.00 

2.8 ระบบการประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษา 78.00 
2.9 การก ากับ ตดิตาม ประเมินผลการบริหารและการจดัการศึกษา 78.00 
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

ระดับ 4 
89.13 

3.1 การจดัการเรียนรู้ผา่นกระบวนการคดิและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได ้

76.66 

     3.1.1  ครูของทุกกลุม่สาระการเรียนรู ้จัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด และให้
ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู ้ตวัชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

80.00 

      3.1.2  ครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning 80.00 
      3.1.3  ครูมีการเผยแพร่ นวตักรรมในการจดัการเรียนรู ้แบบ Active Learning 70.00 
3.2 การใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 80.00 
     3.2.1 ครูของทุกกลุม่สาระการเรียนรู ้ใช้สื่อการเรียนรูท้ี่หลากหลาย 80.00 
     3.2.2 ครูของทุกกลุม่สาระการเรียนรู ้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู ้
มีการใช ้application 

70.00 
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     3.2.3 ครูของทุกกลุม่สาระการเรียนรู ้ใช ้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน และภายนอก
โรงเรียน ภูมิปัญญาท้องถิ่น บูรณาการในการจัดการเรียนการสอนเอื้อต่อการเรียนรูใ้ห้
ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง 

90.00 

3.3 การบริหารจัดการชัน้เรียนเชิงบวก 95.00 
     3.3.1 ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก  
ส่งผลให้นักเรียนรักการเรียนรู ้

95.00 

3.4 การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 94.00 

     3.4.1 ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและให้ข้อมูลย้อนกลับ 
น าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

100.00 

     3.4.2 ครูมีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมาย                   
ของการเรียนรู ้

88.00 

3.5 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

100.00 

      3.5.1 ครูทกุคนและ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรยีนรู้ 

100.00 

ค่าเฉลี่ยรวม 83.16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


