
 
 

 
 
 

 
ประกาศโรงเรียนสรรพวิทยาคม 

เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 ตามที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้หน่วยงาน 
ต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพ
ภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาท่ีต้องดำเนินการต่างอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงาน
ประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดที่เก่ียวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา และเพ่ือการรองรับการประกันคุณภาพภายนอก โรงเรียนสรรพวิทยาคม จึงปรับ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และ
ประชาชนในชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 โรงเรียนสรรพวิทยาคม จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน 
    

    ประกาศ ณ วันที่   ๔   มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

            
             

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
(นายพันธ์   ทาอินทร์) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
โรงเรียนสรรพวิทยาคม 

 

 

 

 
( นางสุภัทร   เงินดี) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 

  

 



มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแนบท้ายประกาศโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

    เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

มาตรฐานการศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน  
ได้แก่ 
 มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
   1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี้ 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
  2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
  ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
  3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  4)  มคีวามสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
    ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 



 
 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
               

            ตามที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศกระทรวง 
ศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา นโยบาย
การปฏิรูปการศึกษาที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทย  และ
การศึกษาไทยในอนาคต รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษาโรงเรียนสรรพวิทยาคม จึงปรับมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานและการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคน ในโรงเรียน ผู้ปกครอง เพ่ือนำไปสู่การพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและ เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
             เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสรรพวิทยาคมมีคุณภาพ  
และมาตรฐาน จึงกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 
    ประกาศ ณ วันที่   ๔   มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
(นายพันธ์   ทาอินทร์) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
โรงเรียนสรรพวิทยาคม 

 
( นางสุภัทร   เงินดี)  

ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 

 



การกำหนดค่าเป้าหมาย แนบท้ายประกาศโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
              

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ดีเลิศ 

ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ           78 
2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

78 

3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 85 

4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 85 

5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 75 

6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 85 

ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  
ประกอบด้วย  4 ประเด็นพิจารณา 

 

1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 85 

2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 90 
3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 95 

4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 85 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
  2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา สามารถปฏิบัติได้จริง 

ดีเลิศ 

  2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษาท่ีได้กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จไว้ 

ดีเลิศ 

  2.3  มีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ 

  2.4  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ 
  2.5  มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ 

ดีเลิศ 

  2.6  มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 



มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ      ดีเลิศ 
3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้ 

85 

3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 85 

3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 85 

3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 85 

3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

85 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 
 

การกำหนดค่าเป้าหมาย 
๑. เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของสถานศึกษาเพ่ือดูแนวโน้มความสำเร็จ แล้ว

กำหนดค่าเป้าหมายให้สูงขึ้น 
๒. การกำหนดค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐาน ไดก้ำหนดเป็น ระดับคุณภาพ  ๕  ระดับ  เพ่ือให้

สอดคล้องกับการประเมิน  ดังนี้ 

5 หมายถึง ระดับ  ยอดเยี่ยม   หมายถึง คุณภาพอยู่ในระดับ ร้อยละ 90 -100 

4 หมายถึง ระดับ  ดีเลิศ   หมายถึง คุณภาพอยู่ในระดับ ร้อยละ 80-89 

3 หมายถึง ระดับ  ดี   หมายถึง คุณภาพอยู่ในระดับ ร้อยละ 70-79 

2 หมายถึง ระดับ  ปานกลาง  หมายถึง คุณภาพอยู่ในระดับ ร้อยละ 60-69 

1 หมายถึง ระดับ  กำลังพัฒนา หมายถึง คุณภาพอยู่ในระดับ น้อยกว่าร้อยละ 59 

๓. การกำหนดค่าเป้าหมายในแต่ละประเด็นพิจารณาจะกำหนดเป็น ระดับคุณภาพ  หรือเป็นร้อยละ  
ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



ประเด็นการพิจารณา การกำหนดค่าเป้าหมาย แนบท้ายประกาศโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔       

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ดีเลิศ 
1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ           78 

        1.1 ผู้เรียน ร้อยละ 78 มีความสามารถในการอ่าน การเขียนภาษาไทย  
อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

 

        1.2 ผู้เรียน ร้อยละ 78 ผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  
ด้านความสามารถในการสื่อสาร ในระดับดี 

 

        1.3 ผู้เรียน ร้อยละ 78 มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ   
อยู่ในระดับดี  ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

 

        1.4 ผู้เรียน ร้อยละ 78 มีความสามารถในการคิดคำนวณ อยู่ในระดับดี  
ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

 

        1.5 ผู้เรียน ร้อยละ 78 มีความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศที่ 2 
( จีน เมียนมา ญี่ปุ่น เกาหลี) อยู่ในระดับดี  ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

 

2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

78 

     2.1 ผู้เรียน ร้อยละ 78 ผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ อยู่ในระดับ ดี  

     2.2 ผู้เรียน ร้อยละ 78 ผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  
ด้านความสามารถในการคิด แล้แก้ปัญหา ในระดับดี 

 

3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 85 

     3.1 ผู้เรียน ร้อยละ 85 มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการสร้างนวัตกรรม  
ในระดับ ดี ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

 

     3.2 ผู้เรียน ร้อยละ 85 มีผลงาน จากการทำโครงงาน / สิ่งประดิษฐ์   
และสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ขั้นตอนการทำงาน และปัญหาอุปสรรค 
ของการทำงานได้ 

 

4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 85 

     4.1 ผู้เรียน ร้อยละ 85 มีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต และ
สรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง และอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 



มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ระดับคุณภาพ 

        4.2 ผู้เรียน ร้อยละ 85 ผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  
ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ในระดับดี 

 

5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 75 

     5.1 ผู้เรียน ร้อยละ 78 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ระดับ 3 ขึ้นไป 

 

     5.2 ผู้เรียน ร้อยละ 65 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ระดับ 3 ขึ้นไป 

 

     5.3 ผู้เรียน ร้อยละ 67 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี ระดับ 3 ขึ้นไป 

 

     5.4 ผู้เรียน ร้อยละ 80 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
ระดับ 3 ขึ้นไป 

 

     5.5 ผู้เรียน ร้อยละ 85 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับ 3 ขึ้นไป  

     5.6 ผู้เรียน ร้อยละ 85 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา 
ระดับ 3 ขึ้นไป 

 

     5.7 ผู้เรียน ร้อยละ 80  มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ  
ระดับ 3 ขึ้นไป 

 

     5.8 ผู้เรียน ร้อยละ 65  มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) ระดับ 3 ขึ้นไป          

 

6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 85 

    6.1 ผู้เรียน ร้อยละ 85 มีความรู้ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
ในระดับต่อไปตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

 

    6.2 ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ร้อยละ 85 มีความพร้อมที่จะศึกษาต่อ 
ในระดับท่ีสูงขึ้น 

 

    6.3 ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ร้อยละ 85 มีความพร้อมในการทำงาน 
และประกอบอาชีพ 

 

 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   
1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 85 
    1.1  ผู้เรียนร้อยละ 85  ผา่นการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดี  
    1.2 ผู้เรียนร้อยละ 85  มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีภาวะผู้นำและมีจิตอาสา  
    1.3 ผู้เรียนร้อยละ 85  มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี และเป็นแบบอย่างได้ 
 

 



มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ระดับคุณภาพ 

2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 90 

       2.1 ผู้เรียนร้อยละ 90  ร่วมกิจกรรมตามประเพณี วันสำคัญ และท้องถิ่น  

       2.2 ผู้เรียนร้อยละ 90   มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลัก 
ของชาติ 

 

      2.3 ผู้เรียนร้อยละ 90   ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

 

      2.4 ผู้เรียนร้อยละ 90   มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักและภูมิใจ 
ในความเป็นไทย  

 

3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 95 
     3.1 ผู้เรียนร้อยละ 95 ยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรม/
ความคิดเห็นที่แตกต่าง 
     3.2 ผู้เรียนร้อยละ 95  มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็น
พลเมืองที่ดีของชาติ และเป็นพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม 

 

4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 85 

    4.1 ผู้เรียนร้อยละ 80 มีน้ำหนัก ส่วนสูง และพัฒนาการทางร่างกายเจริญเติบโต
ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข 

 

    4.2 ผู้เรียนร้อยละ 80 มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมพลศึกษา 
หรือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทุกข้อ 

 

    4.3 นักเรียน ร้อยละ 90 มีพฤติกรรมที่แสดงออกในการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม และมีจิตสาธารณะ 

 

    4.4 นักเรียนร้อยละ 90  ผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  
ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ในระดับดี 

 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 

  2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา สามารถปฏิบัติได้จริง 
        2.1.1 สถานศึกษา กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายด้านต่าง ๆ โดยใช้
ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
สอดคล้องกับแผนการศึกษาชาติและความต้องการของชุมชน ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนที่สะท้อนคุณภาพความสำเร็จอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วม 
 

ดีเลิศ 



มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ระดับคุณภาพ 

         2.1.2 สถานศึกษา มีการศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาและประเด็น
พิจารณาเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงอย่าง
ครบถ้วน กำหนดผู้รับผิดชอบ และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใน
ทุกกระบวนการ จนนำไปสู่การประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
       2.1.3 สถานศึกษา มีการกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จของทุกมาตรฐานและ
กำหนดค่าเป้าหมายในประเด็นการพิจารณา เช่น การอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ฯลฯ อย่างเหมาะสมโดยผ่านการพิจารณาจากทุกฝ่ายอย่าง
ครบถ้วนตามบริบทของสถานศึกษา โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
        2.1.4 สถานศึกษาจัดทำประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานเพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาได้รับทราบด้วยวิธีการหลากหลาย 
2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่ได้กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จไว้ 
       2.2.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการศึกษา ที่ได้รับความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาและสามารถตรวจสอบได้  
       2.2.2 สถานศึกษามีและดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัด
การศึกษาท่ีมีความเหมาะสม คลอบคลุมงานวิชาการท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนาครู
บุคลากรของโรงเรียนและบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ  
       2.2.3 สถานศึกษามีการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการจำเป็น
ของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยใช้เทคนิควิธีที่หลากหลาย ได้ข้อมูลสารสนเทศที่
ถูกต้อง ครบถ้วน และทันสมัย ทั้งจากแหล่งข้อมูล เอกสาร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย 
      2.2.4 สถานศึกษากำหนดวิธีการดำเนินงาน ทุกกิจกรรม โครงการที่สอดคล้อง
กับทุกมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยใช้กระบวนการทำงานที่มีระบบ
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและดำเนินการในทุกระบบ ครอบคลุมการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล การพัฒนาบุคลากร และกระบวนการบริหารและการจัดการของ
สถานศึกษา  เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 
 

ดีเลิศ 



มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ระดับคุณภาพ 

      2.2.5 สถานศึกษามีแผนการใช้งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ 
และเวลาอย่างประหยัดและคุ้มค่า ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของทุก
โครงการและกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
มีการเสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้
ความเห็นชอบ และรับรู้ร่วมกันอย่างกว้างขวาง อย่างมีระบบ และแจ้งให้หน่วยงาน
ต้นสังกัดรับทราบ 
       2.2.6 สถานศึกษามีการทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยทุกแผนงาน โครงการ 
กิจกรรมครอบคลุมตามภารกิจในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา พร้อมทั้งปรับกิจกรรม
ให้สอดคล้องกับนโยบายที่สำคัญและความต้องการจำเป็นของสถานศึกษาและ
หน่วยงานต้นสังกัด      
           2.2.7 สถานศึกษามีระบบการนิเทศภายในของสถานศึกษา กระบวนการ
ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
      2.2.8 สถานศึกษากำหนดบทบาทหน้าที่มอบหมายให้บุคลากรใน
สถานศึกษาดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างชัดเจน ครอบคลุม
โครงสร้างการบริหารงาน บุคลากรของสถานศึกษาและบทบาทหน้าที่ของผู้เรียนไว้
อย่างชัดเจน มีการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามปฏิทินที่กำหนด 
ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีความพึงพอใจ 
        2.2.9 สถานศึกษามีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำปีตามกรอบ
ระยะเวลาที่กำหนดไว้ครบถ้วน เกินร้อยละ 80 ขึ้นไปของจำนวนโครงการ กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
ตามท่ีได้กำหนด โดยร้อยละ 80 ขึ้นไปของโครงการ กิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
มีการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า และผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 80 
ขึ้นไป พึงพอใจการดำเนินงาน 
        2.2.10 สถานศึกษาสถานศึกษามีการประเมินและตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา ทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษาที่แสดงผลการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการ โดยมีวิธีการและเครื่องมือที่เหมาะสม และมีการจัดทำรายงานตามหลัก
วิชาการ เป็นปัจจุบัน 
        2.2.11 สถานศึกษา มีการติดตามผลการดำเนินการเพ่ือพัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาด้วยรูปแบบที่หลากหลายถูกต้องตาม
หลักวิชาการเป็นแบบอย่าง  ที่ดี และนำผลการติดตามตรวจสอบไปใช้วางแผน
ดำเนินงาน ปรับปรุง พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษา      



มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ระดับคุณภาพ 

       2.2.12 สถานศึกษาจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ีสะท้อนคุณภาพผู้เรียนและผลสำเร็จของการ
บริหารจัดการศึกษาอย่างชัดเจน ครอบคลุมตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดำเนินงาน 
  2.2.13 สถานศึกษามีการตรวจสอบ ปรับปรุงคุณภาพของรายงานให้มี 
ความชัดเจนและสมบูรณ์ แล้วจึงเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานให้ความเห็นชอบอย่างเป็นระบบ ตามช่วงเวลาที่กำหนด และนำข้อเสนอแนะ
มาใช้ปรับปรุง พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
  2.2.14 สถานศึกษามีการเผยแพร่รายงานประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาด้วยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลายต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้อง และสาธารณชน พร้อมกับนำข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้ได้รับการ
เผยแพร่  และนำไปใช้สำหรับการพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีระบบ เป็นไป 
อย่างต่อเนื่อง      
2.3  มีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
        2.3.1 สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
และพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลกปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
        2.3.2 สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาและสามารถตรวจสอบได้ 
        2.3.3 สถานศึกษามีหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ครบทุกกลุ่มสาระ 
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

ดีเลิศ 

  2.4  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
        2.4.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมให้เข้ารับการพัฒนา
ตนเอง  
        2.4.2 ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ และครูในระดับชั้น มีการประชุม
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาการทำงานร่วมกันอย่างน้อยปีการศึกษาละ 10 ครั้ง  
        2.4.3 ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนา ให้สามารถจัดการเรียน 
การสอนโดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา 
 

ดีเลิศ 



มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ระดับคุณภาพ 

  2.5  มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 
       2.5.1 ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการ
เรียนการสอน 
      2.5.2 จำนวนแหล่งเรียนรู้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ได้มาตรฐาน 

ดีเลิศ 

  2.6  มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ 
และการจัดการเรียนรู้ 
        2.6.1 สถานศึกษามีระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับสภาพ
ของสถานศึกษา  
       2.6.2 สถานศึกษามแีผนในการพัฒนาระบบและการบริการ เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับสภาพ
ของสถานศึกษา  

ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ      ดีเลิศ 

3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

80 

       3.1.1 คร ูร้อยละ 85 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้เน้นกระบวน 
การคิด และให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

 

      3.1.2 คร ูร้อยละ 80 มนีวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning  
      3.1.3 คร ูร้อยละ 75 มีการเผยแพร่ นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้  
แบบ Active Learning 

 

3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 80 

      3.2.1 คร ูร้อยละ 80 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย  
      3.2.2 คร ูร้อยละ 80 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในการจัดการเรียนรู้  

 

      3.2.3 คร ูร้อยละ 80 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้ แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน  
และภายนอกโรงเรียน ภูมิปัญญาท้องถิ่น บูรณาการในการจัดการเรียนการสอน 
เอ้ือต่อการเรียนรู้ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง 

 

      3.2.4  คร ูร้อยละ 80 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สามารถจัดการเรียนการสอน
ด้วยสื่อเทคโนโลยีการศึกษาอย่างหลากหลาย      

 



มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ระดับคุณภาพ 

3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
      ครูร้อยละ 80 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีปฏิสัมพันธ์ เชิงบวก  
ส่งผลให้นักเรียนรักการเรียนรู้ 

80 

3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
      3.4.1 ครูร้อยละ 80 มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและให้
ข้อมูลย้อนกลับ นำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
      3.4.2 ครูร้อยละ 80 มีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลที่เหมาะสมกับ
เป้าหมายของการเรียนรู้ 

80 

3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู ้
      ครู ร้อยละ 80  และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 

80 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 
 
 
 

การกำหนดค่าเป้าหมาย 
๑. เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของสถานศึกษาเพ่ือดูแนวโน้มความสำเร็จ แล้ว

กำหนดค่าเป้าหมายให้สูงขึ้น 
๒. การกำหนดค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐาน ไดก้ำหนดเป็น ระดับคุณภาพ  ๕  ระดับ  เพ่ือให้

สอดคล้องกับการประเมิน  ดังนี้ 
5 หมายถึง ระดับ  ยอดเยี่ยม   หมายถึง คุณภาพอยู่ในระดับ ร้อยละ 90 -100 
4 หมายถึง ระดับ  ดีเลิศ   หมายถึง คุณภาพอยู่ในระดับ ร้อยละ 80-89 
3 หมายถึง ระดับ  ดี   หมายถึง คุณภาพอยู่ในระดับ ร้อยละ 70-79 
2 หมายถึง ระดับ  ปานกลาง  หมายถึง คุณภาพอยู่ในระดับ ร้อยละ 60-69 
1 หมายถึง ระดับ  กำลังพัฒนา หมายถึง คุณภาพอยู่ในระดับ น้อยกว่าร้อยละ 59 

๓. การกำหนดค่าเป้าหมายในแต่ละประเด็นพิจารณาจะกำหนดเป็น ระดับคุณภาพ  หรือเป็นร้อยละ  
ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 

 


