
 
 
 

 
ประกาศ โรงเรียนทา่ตะโกพิทยาคม 

เร่ือง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน และการก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จ 
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน 

 
   ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศใช้กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
นโยบายการปฏิรูป การศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและ
การศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาทั้ง
ภายในและภายนอกของทุกระดับการศึกษา และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง ให้ใช้มาตรฐาน การศึกษา 
ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 
พ.ศ. 2561 จ าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกัน จึงให้ยกเลิกประกาศ โรงเรียนท่าตะโก
พิทยาคม เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน ลงวันที่ 6 ธันวาคม 
2561 
   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 
9 (3) ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักที่ส าคัญข้อหนึ่ง คือ มีการก าหนด 
มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท และมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้น
สังกัด และสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็น
ส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงาน 
ต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และ
เพื่อเป็นการรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  
   ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 9 (3) มาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ประกอบกับมติคณะกรรมการการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนท่าตะโก
พิทยาคม ในการประชุม ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม จึงประกาศให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาการประเมิน
คุณภาพภายในและเพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับการส่งเสริมและก ากับดูแลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การตรวจสอบการประเมินผล และการประกันคุณภาพทางการศึกษา ให้บรรลุ ความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด 
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้  
 

ประกาศ ณ วันที ่ 24  เมษายน  2562 
 
 
          (นายจนัทร์  เพ็ชรยิ้ม)  

          ผู้อ านวยการโรงเรียนทา่ตะโกพิทยาคม  



มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
โรงเรียน ท่าตะโกพิทยาคม 

 
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2562  มีจ านวน 3 มาตรฐาน  ได้แก่ 
 มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
   1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี้ 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 

1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
  2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
  ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
  3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

2.7 การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มี 
      คุณภาพและได้มาตรฐาน 
2.8 มีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
2.9 การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
 
 



มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 

ค าอธิบายและระดับคณุภาพมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา 
 

มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม ที่ใช้ในระบบการประกันคุณภาพภายในและ
ภายนอกระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใช้มาตรฐานตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 โดยได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาประกอบด้วย 3 มาตรฐาน ดังนี้  
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  

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

กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง การด าเนินการบริหารและ
จัดการของสถานศึกษาที่ครอบคลุมด้านวิชาการ ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านข้อมูลสารสนเทศ 
และด้านสภาพแวดล้อม โดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษา เพ่ือสร้างความ
มั่นใจด้านคุณภาพการศึกษา  
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ  

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ หมายถึง กระบวนการจัด การเรียนการสอน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น ตามความสนใจ ความต้องการ และ
ความถนัดของผู้เรียน โดยใช้วธิีการที่หลากหลาย เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ เต็มตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละ
บุคคล สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม มีการตรวจสอบ และประเมินผลความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  

ในแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ได้ก าหนดค าอธิบาย ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลหรือแหล่งข้อมูล และเกณฑ์การสรุประดับคุณภาพ การก าหนดระดับคุณภาพของแต่ละตัวบ่งชี้
นั้น ได้แบ่งเป็น 5 ระดับ โดยก าหนดให้คุณภาพระดับ 3 เป็นค่ากลางที่ผู้เรียนหรือครู ผู้บริหารหรือสถานศึกษา
ควรบรรลุตามเกณฑ์ คุณภาพระดับ 5 เป็นคุณภาพท่ีเกิดข้ึนที่ขยายผลในวงกว้างออกไป หมู่เพ่ือน และจะเน้น
ถึงความโดดเด่นของเรื่องนั้น ๆ ที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ ส าหรับคุณภาพระดับ 2 หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นไม่
สามารถบรรลุถึงค่ากลาง หากเป็นด้านผู้เรียนจะสามารถท าได้โดยต้องมีผู้ชี้แนะ ก ากับ ควบคุม ส่วนคุณภาพ
ระดับ 1  หมายถึง ไม่มีการด าเนินการ ไม่ได้ท า หรือท าไม่ได้ ควรต้องแก้ไขโดยด่วน มีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 



การตัดสินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยภาพรวม 
ค าอธิบาย 

 

การตัดสินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม ให้ตัดสินจากผลการประเมิน 3 มาตรฐาน 
คือ  

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน  
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการของสถานศึกษา  
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
โดยน าผลการประเมินรายมาตรฐานเหล่านั้น มาพิจารณาเป็นภาพรวมเพ่ือตัดสินระดับคุณภาพของ

สถานศึกษาตามระดับคุณภาพ ดังนี้ 
 
 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

5      1. ผลประเมินมาตรฐานคุณภาพของผู้เรียนมีผลประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม โดยมีความสามารถใน
การอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหามีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มี
ความสามารถ ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่อ
งานอาชีพ  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาการ และมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนดปรากฏอย่างชัดเจน  
     2. ผลประเมินมาตรฐานกระบวนการบริหารจัดการของสถานศึกษามีผลประเมินอยู่ในระดับ ยอด
เยี่ยม โดยมีการวางแผน การด าเนินงานตามแผน มีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา                        
มีการตรวจสอบผลการด าเนินงาน และการปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปรากฏอย่างชัดเจน 
     3. ผลประเมินมาตรฐานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีผลประเมิน อยู่ใน
ระดับยอดเยี่ยม โดยมีจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง
บวก  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ปรากฏอย่างชัดเจน 

4      1. ผลประเมินมาตรฐานคุณภาพของผู้เรียนมีผลประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ โดยมีความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหามีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีความสามารถ 
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ                
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาการ และมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด  
     2. ผลประเมินมาตรฐานกระบวนการบริหารจัดการของสถานศึกษามีผลประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ 
โดยมีการวางแผน การด าเนินงานตามแผน มีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา                        
มีการตรวจสอบผลการด าเนินงาน และการปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
     3. ผลประเมินมาตรฐานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีผลประเมิน อยู่ใน
ระดับดีเลิศ โดยมีจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ได ้ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  



ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  

3      1. ผลประเมินมาตรฐานคุณภาพของผู้เรียนมีผลประเมินอยู่ในระดับดี โดยมีความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหามีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม             
มีความสามารถ ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่
ดีต่องานอาชีพ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาการ และมีคุณลักษณะและค่านิยมที่
ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
     2. ผลประเมินมาตรฐานกระบวนการบริหารจัดการของสถานศึกษามีผลประเมินอยู่ในระดับดี        
โดยมีการวางแผน การด าเนินงานตามแผน มีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา                        
มีการตรวจสอบผลการด าเนินงาน และการปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
     3. ผลประเมินมาตรฐานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีผลประเมิน    
อยู่ในระดับดี โดยมีจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียน
เชิงบวก  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 

2 1. ผลประเมินมาตรฐานคุณภาพของผู้เรียนมีผลประเมินอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหามีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีความสามารถ 
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ                
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาการ และมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด  
     2. ผลประเมินมาตรฐานกระบวนการบริหารจัดการของสถานศึกษามีผลประเมินอยู่ในระดับ                  
ปานกลาง โดยมีการวางแผน การด าเนินงานตามแผน มีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา                        
มีการตรวจสอบผลการด าเนินงาน และการปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
     3. ผลประเมินมาตรฐานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีผลประเมิน อยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยมีจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง
บวก  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  

1 1. ผลประเมินมาตรฐานคุณภาพของผู้เรียนมีผลประเมินอยู่ในระดับก าลังพัฒนา โดยมีความสามารถใน
การอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหามีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มี
ความสามารถ ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่อ
งานอาชีพ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาการ และมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีไม่
เป็นไปตามตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
     2. ผลประเมินมาตรฐานกระบวนการบริหารจัดการของสถานศึกษามีผลประเมินอยู่ในระดับ                  
ก าลังพัฒนา โดยไมม่ีการวางแผน การด าเนินงานตามแผน ไมม่ีระบบการประกันคุณภาพภายในของ



ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
สถานศึกษา ไม่มกีารตรวจสอบผลการด าเนินงาน และการปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
     3. ผลประเมินมาตรฐานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีผลประเมิน อยู่ใน
ระดับก าลังพัฒนา โดยไม่มจีัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ไม่มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีการ
บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  ไม่มีตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน   ไมม่ีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐาน มี 5 ระดับ  
- ระดับ 5 ยอดเยี่ยม ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
- ระดับ 4 ดีเลิศ  ร้อยละ 80-89 
- ระดับ 3 ดี   ร้อยละ 70-79 
- ระดับ 2 ปานกลาง ร้อยละ 50-69 
- ระดับ 1 ก าลังพัฒนา ต่ ากว่าร้อยละ 50 
 
 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน  
 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
 2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
และแก้ปัญหา 
 3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับ กฎหมายและวัฒนธรรม
อันดีของสังคม  

2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
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5 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณในระดับยอดเยี่ยม 
   2) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา ในระดับยอดเยี่ยม 
   3) ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม และน านวัตกรรมไปใช้ และมีการเผยแพร่ 
   4) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในระดับยอดเยี่ยม 
   5) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาก าหนด ในระดับยอดเยี่ยม 
   6) ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  ในระดับยอดเยี่ยม 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
   1) ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ในระดับยอดเยี่ยม 
   2) ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ในระดับยอดเยี่ยม 
   3) ผู้เรียนมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ในระดับยอดเยี่ยม 
   4) ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ในระดับยอดเยี่ยม 

4 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณในระดับดีเลิศ 
   2) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา ในระดับดีเลิศ 
   3) ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม และน านวัตกรรมไปใช้ 
   4) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในระดับดีเลิศ 
   5) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาก าหนด ในระดับดีเลิศ 
   6) ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  ในระดับดีเลิศ 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
   1) ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ในระดับดีเลิศ 
   2) ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ในระดับดีเลิศ 
   3) ผู้เรียนมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ในระดับดีเลิศ 
   4) ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ในระดับดีเลิศ 

3 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณในระดับดี 
   2) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา ในระดับดี 
   3) ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ในระดับดี 
   4) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในระดับดี 
   5) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาก าหนด ในระดับดี 
   6) ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  ในระดับดี 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
   1) ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ในระดับดี 
   2) ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ในระดับดี 
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   3) ผู้เรียนมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ในระดับดี 
   4) ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ในระดับดี 

2 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณในระดับปานกลาง 
   2) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา ในระดับปานกลาง 
   3) ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ในระดับปานกลาง 
   4) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในระดับปานกลาง 
   5) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาก าหนด ในระดับปานกลาง 
   6) ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  ในระดับปานกลาง 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
   1) ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ในระดับปานกลาง 
   2) ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ในระดับปานกลาง 
   3) ผู้เรียนมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ในระดับปานกลาง 
   4) ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ในระดับปานกลาง 

1 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1) ผู้เรียนไมม่ีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
   2) ผู้เรียนไมม่ีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา  
   3) ผู้เรียนไมม่ีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
   4) ผู้เรียนไมม่ีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
   5) ผู้เรียนไมม่ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาก าหนด  
   6) ผู้เรียนไมม่ีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ   
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
   1) ผู้เรียนไมม่ีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
   2) ผู้เรียนขาดความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
   3) ผู้เรียนขาดการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
   4) ผู้เรียนขาดสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐาน มี 5 ระดับ  
- ระดับ 5 ยอดเยี่ยม ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
- ระดับ 4 ดีเลิศ  ร้อยละ 80-89 
- ระดับ 3 ดี   ร้อยละ 70-79 
- ระดับ 2 ปานกลาง ร้อยละ 50-69 
- ระดับ 1 ก าลังพัฒนา ต่ ากว่าร้อยละ 50 
 
 
 



มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
  
 ประเด็นพิจารณา 

1.  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 2.  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 3.  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 4.  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 5.  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

6.  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้       
7.  การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มี 

คุณภาพและได้มาตรฐาน  
 8.  มีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
       9.  การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
 

ระดับคุณภาพ  
ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

5 1. สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก าหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ  
และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นอย่างชัดเจน ในระดับดีเลิศ 
2. สถานศึกษามีแผนและด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษา ที่มีความเหมาะสม 
ครอบคลุมประเด็นหลักต่อไปนี้ ในระดับดีเลิศ 
       2.1 พัฒนาวิชาการท่ีเน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกคน และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
       2.2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีความรู้ความสามารถ และทักษะ 
     ตามมาตรฐานต าแหน่ง 
       2.3 บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศท่ีมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไป ประยุกต์ใช้ได้  
      และด าเนินการอย่างเป็นระบบ  
       2.4 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดีและกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ ทั่วถึงทุก 
      กลุ่มเป้าหมาย 
3. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายความร่วมมือในการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้
มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ในระดับดีเลิศ 
4. มีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ในระดับดีเลิศ 
5. สถานศึกษาก ากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสม ชัดเจน ใน
ระดับดีเลิศ  

4 1. สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก าหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ  
และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นอย่างชัดเจน ในระดับดีเลิศ 
2. สถานศึกษามีแผนและด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษา ที่มีความเหมาะสม 
ครอบคลุมประเด็นหลักต่อไปนี้ ในระดับดีเลิศ 
       2.1 พัฒนาวิชาการท่ีเน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกคน        
       2.2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และมีความรู้ความสามารถ  
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       2.3 บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศท่ีมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้  
       2.4 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดีและกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้  
3. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายความร่วมมือในการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้
มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ในระดับดีเลิศ 
4. มีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ในระดับดีเลิศ 
5. สถานศึกษาก ากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสม ชัดเจน ใน
ระดับดีเลิศ 

3 1. สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก าหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ  
และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นอย่างชัดเจน ในระดับดี 
2. สถานศึกษามีแผนและด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษา ที่มีความเหมาะสม 
ครอบคลุมประเด็นหลักต่อไปนี้ ในระดับดี 
       2.1 พัฒนาวิชาการท่ีเน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกคน  
       2.2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
       2.3 บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศท่ีมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย  
       2.4 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดี 
3. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายความร่วมมือในการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้
มีคุณภาพ ในระดับดี 
4. มีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ในระดับดี 
5. สถานศึกษาก ากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสม                
ในระดับดี 

2 1. สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก าหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ  
และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น ในระดับปานกลาง 
2. สถานศึกษามีแผนและด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษา ที่มีความเหมาะสม 
ครอบคลุมประเด็นหลักต่อไปนี้ ในระดับปานกลาง 
       2.1 พัฒนาวิชาการท่ีเน้นผู้เรียน 
       2.2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
       2.3 บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน  
       2.4 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดี 
3. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ในระดับปาน
กลาง 
4. มีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ในระดับปานกลาง 
5. สถานศึกษาก ากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาแต่ไม่เป็นไปตามข้ันตอนที่
ก าหนด 



มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
1 1. สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก าหนดไว้ แต่ไมต่รงกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษา

ชาติ  และไมส่อดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น 
2. สถานศึกษามีแผนและด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษา ที่มีความเหมาะสม 
ครอบคลุมประเด็นหลักต่อไปนี้ ในระดับก าลังพัฒนา 
       2.1 ไม่มีการพัฒนาวิชาการท่ีเน้นผู้เรียน 
       2.2 ไม่มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
       2.3 ไม่มีการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ  
       2.4 ไม่มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม 
3. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายไมม่ีส่วนร่วมในการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ  
4. ไมม่ีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
5. สถานศึกษาไม่มีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 

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

1.  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 2.  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 3.  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 4.  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 5.  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 

ระดับคุณภาพ  
ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

5 1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
ในระดับ ยอดเยี่ยม 
    1. 1 ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด และให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ในระดับ ยอดเยี่ยม 
     2.1  ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ในระดับ ยอดเยี่ยม 



ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
     3.1 ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีปฏิสัมพันธ์ เชิงบวก ส่งผลให้นักเรียนรักการเรียนรู้ 
4.  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ในระดับ ยอดเยี่ยม 
     4.1 ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและให้ข้อมูลย้อนกลับ น าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 
     4.2 ครูมีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายของการเรียนรู้ 
5.  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
ในระดับ ยอดเยี่ยม 
    5.1 ครูทุกคนและ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

4 1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ในระดับ ดีเลิศ 
    1. 1 ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด และให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา  
2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ในระดับดีเลิศ 
     2.1  ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ในระดับ ดีเลิศ 
     3.1 ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก  
4.  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ในระดับ ดีเลิศ 
     4.1 ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
     4.2 ครูมีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายของการเรียนรู้ 
5.  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
ในระดับ ดีเลิศ 
    5.1 ครูและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

3 1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ในระดับ ดี 
    1. 1 ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด และให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง  
2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ในระดับ ดี 
     2.1  ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย  
3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ในระดับ ดี 
     3.1 ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
4.  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ในระดับ ดี 
     4.1 ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
     4.2 ครูมีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลที่เหมาะสม 
 5.  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
ในระดับ ดี 
    5.1 ครูและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 

2 1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ในระดับ  
ปานกลาง 



ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
    1. 1 ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด  
2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ในระดับ ปานกลาง 
     2.1  ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย  
3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ในระดับ ปานกลาง 
     3.1 ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
4.  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ในระดับ ปานกลาง 
     4.1 ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียน 
     4.2 ครูมีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผล 
5.  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ในระดับ 
ปานกลาง 
    5.1 ครูและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แต่ไม่ได้ให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  

1 1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ในระดับ  
ก าลังพัฒนา 
    1. 1 ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้โดยไม่เน้นกระบวนการคิด และให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง 
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และผู้เรียนไมส่ามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ในระดับ ก าลังพัฒนา 
     2.1  ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ไมใ่ช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ไมใ่ช้เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ในระดับ ก าลังพัฒนา 
     3.1 ครูไมม่ีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีปฏิสัมพันธ์ เชิงบวก จึงไม่ส่งผลให้นักเรียนรักการ
เรียนรู้ 
4.  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ในระดับ ก าลังพัฒนา 
     4.1 ครูไมม่ีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและให้ข้อมูลย้อนกลับ และไม่ไดน้ าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 
     4.2 ครูไมม่ีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายของการเรียนรู้ 
5.  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ในระดับ 
ก าลังพัฒนา 
     5.1 ครูและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไมม่ีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐาน มี 5 ระดับ  
- ระดับ 5 ยอดเยี่ยม ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
- ระดับ 4 ดีเลิศ  ร้อยละ 80-89 
- ระดับ 3 ดี   ร้อยละ 70-79 
- ระดับ 2 ปานกลาง ร้อยละ 50-69 
- ระดับ 1 ก าลังพัฒนา ต่ ากว่าร้อยละ 50 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การก าหนดค่าเป้าหมาย แนบท้ายประกาศโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 
เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2562 
ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรยีน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ดีเลิศ 
(ระดับ 4) 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ดีเลิศ 
ระดับ 4 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 
ระดับ 4 

 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายความส าเร็จ 
ตามประเด็นพิจารณาของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2562 
ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรยีน 
ดีเลิศ 

ระดับ 4 
80.00 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 72.00 
   1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 78.00 
     1.1 นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียนภาษาไทย อยู่ในระดับดี ตาม
เกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

91.00 

      1.2 นักเรียน ผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถใน
การสื่อสารในระดับดี 

97.00 

      1.3 นักเรียนมีความสามารถการสื่อสาร 
การน าเสนอผลงานได้ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

70.00 

      1.4 นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ  ได้ตามเกณฑ์ของ
สถานศึกษา 

60.00 

      1.5 นักเรียนมีความสามารถในการคิดค านวณ  อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การ
ประเมินของสถานศึกษา 

82.00 



มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2562 
ระดับคุณภาพ 

1.6 นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร ภาษาต่างประเทศที่ 3 ตามเกณฑ ์            
ของสถานศึกษา 

70.00 

   2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

79.00 

      2.1 นักเรียนผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ อยู่ในระดับ ดี 90.00 
      2.2 นักเรียนผ่านการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน 
PISA 

69.00 

      2.3 นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการ
คิด อยู่ในระดับดี 

79.00 

   3) ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 70.00 

       3.1 นักเรียน มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการสร้างนวัตกรรม ในระดับ ดี ตาม
เกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

70.00 

       3.2 นักเรียนทุกคนมีผลงาน จากการท าโครงงาน / สิ่งประดิษฐ์ และสามารถ
อธิบายหลักการ แนวคิด ขั้นตอนการท างาน และปัญหาอุปสรรคของการท างานได้ 

70.00 

      3.3 นักเรียนสามารถสร้างนวัตกรรม น าไปใช้และมีการเผยแพร่ 70.00 
   4) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 75.00 
       4.1 นักเรียนทุกคนมีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต และสรุป
ความรู้ได้ด้วยตนเอง และอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

70.00 

       4.2 นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี  
ในระดับดมีาก 

94.00 

       4.3 นักเรียนมีทักษะด้าน Digital Literacy ในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 60.00 

   5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 55.81 
      5.1 นักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับ 3  ขึ้นไป 55.81 
           5.1.1 นักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระภาษาไทยตามหลักสูตร
สถานศึกษา ระดับ 3 ขึ้นไป 

53.64 

           5.1.2  นักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ตามหลักสูตร
สถานศึกษา ระดับ 3 ขึ้นไป 

41.60 

           5.1.3  นักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ตามหลักสูตร
สถานศึกษา ระดับ 3 ขึ้นไป 

38.87 

           5.1.4  นักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ตามหลักสูตร
สถานศึกษา ระดับ 3 ขึ้นไป 

57.61 



มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2562 
ระดับคุณภาพ 

           5.1.5  นักเรียน มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระสุข/พลศึกษาตามหลักสูตร
สถานศึกษา ระดับ 3  ขึ้นไป 

75.01 

          5.1.6  นักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระศิลปะ ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ระดับ 3  ขึ้นไป 

73.72 

          5.1.7  นักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ                      
ตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับ 3  ขึ้นไป 

61.52 

          5.1.8  นักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ                     
ตามหลักสูตรสถานศึกษาระดับ 3  ขึ้นไป 

49.51 

  6) ความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 75.00 
      6.1 นักเรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 81.00 
      6.2 นักเรียนทุกคน มี ID Pan และ Portfolio เพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบ
อาชีพ 

60.00 

      6.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มีความพร้อมที่ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 90.00 
      6.4  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มีความพร้อมในการท างาน และ
ประกอบอาชีพ 

70.00 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 89.00 
  1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมาย
และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

86.00 

      1.1 นักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดี 90.00 

      1.2 นักเรียนทุกคนมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีภาวะผู้น าและมีจิตอาสา 88.00 

      1.3 นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี และเป็นแบบอย่างได้ 80.00 

  2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 92.00 
     2.1 นักเรียนร่วมกิจกรรมตามประเพณี วันส าคัญ และท้องถิ่น 90.00 
     2.2 นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ 98.00 
     2.3 นักเรียนยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข 

90.00 

     2.4 มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักและภูมิใจในความเป็นไทย 90.00 
     2.5 มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักและภูมิใจประเพณีวัฒนธรรมและท้องถิ่น 90.00 
  3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 95.00 
     3.1 นักเรียนทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรม/
ความคิดเห็นที่แตกต่าง 

95.00 

     3.2 นักเรียนทุกคนมีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองที่
ดีของชาติ และเป็นพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม 

95.00 



มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2562 
ระดับคุณภาพ 

  4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 82.00 
      4.1 นักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และพัฒนาการทางร่างกายเจริญเติบโตตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

78.00 

      4.2 นักเรียนมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกลมพลศึกษา หรือ
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทุกข้อ 

70.00 

      4.3 นักเรียนทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง แต่งกายสะอาดเรียบร้อย เครื่องใช้ส่วนตัว
สะอาด และปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10 ประการ 

85.00 

      4.4 นักเรียนทุกคนหลีกเลี่ยงจากสิ่งมอมเมา ปัญหาทางเพศ การทะเลาะวิวาท 
และอบายมุขทุกชนิด 

90.00 

      4.5 นักเรียนทุกคนมีความรู้ทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคาม  รูปแบบ
ใหม่ 

65.00 

      4.6 นักเรียนทุกคนมีพฤติกรรมที่แสดงออกในการด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และมีจิตสาธารณะ 

90.00 

      4.7 นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการ
ใช้ทักษะชีวิต ในระดับดีขึ้นไป 

92.00 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ดีเลิศ 
ระดับ 4 
82.00 

2.1 เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา สามารถปฏิบัติได้จริง 

85.00 

  2.1.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการศึกษา ที่ได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาและสามารถตรวจสอบได้ 

85.00 

2.2 ระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษาท่ีได้ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จไว้ 85.00 

   2.2.1 สถานศึกษามีและด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาที่
มีความเหมาะสม คลอบคลุมงานวิชาการท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พัฒนาครูบุคลากรของ
โรงเรียนและบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

85.00 

    2.2.2  สถานศึกษามีระบบการนิเทศภายในของสถานศึกษา 85.00 
2.3 การด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 79.00 

    2.3.1 สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล และ
พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลกปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 79.00 

    2.3.2 สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาและสามารถตรวจสอบได้ 79.00 
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    2.3.3 สถานศึกษามีหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ 79.00 
2.4 การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 80.00 
      2.4.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมให้เข้ารับการพัฒนาตนเอง 80.00 
      2.4.2 ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ ผู้ประสานและครูในระดับชั้น มีการ
ประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาการท างานร่วมกันอย่างน้อยปีการศึกษาละ 
10 ครั้ง 

80.00 

2.5 การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้               
อย่างมีคุณภาพ 

84.00 

      2.5.1 ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวกในการจัดการเรียน
การสอน 

84.00 

       2.5.2 จ านวนแหล่งเรียนรู้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ได้มาตรฐาน 84.00 
2.6 การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้  สถานศึกษามีระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

80.00 

2.7 การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

85.00 

2.8 ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 85.00 
2.9 การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 78.00 
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

ระดับ 4 
82.00 

3.1 การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้ 

79.00 

     3.1.1  ครูของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด และให้
ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

79.00 

      3.1.2  ครมีูนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning 79.00 
      3.1.3  ครมูีการเผยแพร่ นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning 79.00 
3.2 การใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 76.00 
     3.2.1 ครูของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย 76.00 
     3.2.2 ครูของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ 
มีการใช้ application 

76.00 
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     3.2.3 ครูของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้ แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน และภายนอก
โรงเรียน ภูมิปัญญาท้องถิ่น บูรณาการในการจัดการเรียนการสอนเอื้อต่อการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง 

76.00 

3.3 การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 87.00 
     3.3.1 ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก  
ส่งผลให้นักเรียนรักการเรียนรู้ 

87.00 

3.4 การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 83.00 

     3.4.1 ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและให้ข้อมูลย้อนกลับ 
น าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

82.00 

     3.4.2 ครูมเีครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมาย                   
ของการเรียนรู้ 

84.00 

3.5 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

85.00 

      3.5.1 ครูทุกคนและ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

85.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



การให้ความเห็นชอบ 
ประกาศมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ของโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 
 
 

  การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒  เมื่อวันที่  ๒๓ เดือน เมษายน พ.ศ. 
๒๕๖๒ ได้พิจารณามาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม  
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๒) เห็นชอบให้ด าเนินการประกาศได้ 
 
 

     (ลงชื่อ)            
           ( นายบัญชา  เดชเจริญศิริกุล )   
                    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


