
 

 

ประกาศโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
............................................. 

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561                  
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2561 เพื่อเป็นหลักเทียบเคียงสำหรับสถนศึกษา หน่วยงานต้นสังกัดและสำนักงาน                        
เขตพื้นที่การศึกษาทั้งประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล และติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา โดยมีนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที ่กำหนดเป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 9 
(3) ได้กำหนดการจัดระบบ โครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักที่สำคัญข้อหนึ่ง คือ การกำหนด
มาตรฐานการศึกษา และการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท และมาตรา 48               
ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกัน
คุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงาน
ประจำปีเสนอต่อหน่วยงาน ต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือเป็นการรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
 ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9(3) มาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  โรงเรียนสบปราบพิทยาคม จึงกำหนดมาตรฐานการศึกษา                       
ของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา และการมีส่วนร่วม              
ของผู ้เกี ่ยวข้องทุกฝ่าย ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกัน เป็นไปตามบริบทของโรงเรียนและชุมชน              
เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาขอโรงเรียนทุกด้าน 
 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษา               
ขั้นพ้ืนฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานและการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๕ 
  
 ประกาศ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
 
ลงชื่อ.....................................................     ลงชื่อ............................................  
      (นายศานติกรศิ์  วงค์เขียว)                               (นายทั่น  ตากัน) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม           ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 



มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนสบปราบพิทยาคม  เร่ือง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ฉบับลงวันที่  ๑  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

..................................................................................................... 
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 3 มาตรฐาน ได้แก่  
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
         1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 
         1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
แต่ละมาตรฐาน มีรายละเอียด ดังนี้ 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
  1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
   2)  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
     ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
   3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
   4)  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   5)  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   6)  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
  1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
   1)  การมีคุณลักษณะและคา่นิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด   
  2)  ความภมูิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
   3)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
   4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจติสังคม 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  2.1  การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 
  2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
  2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
      และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
  2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหม้ีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
  2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
  3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  
  3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
  3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
  3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 



 
 

 
ประกาศโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมาย  ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

............................................. 
 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทาวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา                     
พ.ศ.  ๒๕๕๙  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่สองกำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพ
การศึกษา  ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  การประกันคุณภาพ
การศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ลงวันที่  ๒๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  และประกาศกระทรวงศึกษาธิก าร  เรื่อง ให้ใช้
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน  ๓ มาตรฐาน ลงวันที่ ๖  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  
โรงเรียนสบปราบพิทยาคมได้ปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จากการมี     
ส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง  ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  ผู้ปกครอง  และชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน  
เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  การประเมินคุณภาพภายในและ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสบปราบพิทยาคม  มีคุณภาพและ
มาตรฐาน  จึงกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                   
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี ้
 
  
    ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
     
 
 
 
     (นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว) 

     ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 



การกำหนดระดับคุณภาพแนบท้ายประกาศ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมาย  ตามมาตรฐานการศึกษา  ของโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ฉบับลงวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
๑๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดีเลิศ 

มาตรฐานโดยรวม ดีเลิศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



การกำหนดค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพแนบท้ายประกาศ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
 

มาตรฐานการศึกษา ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
๘๗.๐๐ 

๑๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดีเลิศ 
๘๒.๐๐ 

๑.๑.๑  ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ ดีเลิศ 
๘๐.๐๐   ๑.ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน เขียน สื่อสาร ภาษาไทย   จากผล 

การเรียนรายวิชาภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางในแต่ละระดับชั้น ตั้งแต่ระดับ ๒.๕      
ขึ้นไป 

  ๒.ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน เขียน สื่อสาร ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน            
จากผลการเรียนรายวิชาอังกฤษ ภาษาจีนตามหลักสูตรแกนกลางในแต่ละระดับชั้น ตั้งแต่
ระดับ ๒.๕  ขึ้นไป 

  ๓.ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนมีทักษะในการการคิดคำนวณ จากผลการเรียนรายวิชา
คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางในแต่ละระดับชั้น ตั้งแต่ระดับ ๒.๕  ขึ้นไป 
 

๑.๑.๒  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา 

ดีเลิศ 
๘๐.๐๐ 

  ๑. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐  มีความสามารถในการนําเสนอ  การคิดวิเคราะห์คิดอย่างมี 
วิจารณญาณ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และวิธีการแก้ปัญหาจากกิจกรรมการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) กิจกรรมการเรียนรู้ด้วย STEM Education หน้าที่พลเมือง และ 
กิจกรรมโครงงาน/โครงการใน และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน ๘ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ จากผลการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเฉลี่ยทุกรายวิชา  ตั้งแต่ระดับ ๒.๕  ขึ้นไป 
  

๑.๑.๓  ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดีเลิศ 
๘๐.๐๐   ๑. ผู ้เรียนร้อยละ  ๘๐  มีความสามารถในการสร้างผลงานหรือนวัตกรรม  โครงการ  

โครงงาน  ตามที่ปรากฏในรายวิชาของทุกระดับชั้น  อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ชิ้นงาน  
๑.๑.๔  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดีเลิศ 

๘๕.๐๐   ๑. ผู้เรียนร้อยละ  ๘๕  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     
ด้วยการใช้อีเมล์ การลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ การตรวจสอบผลการเรียน
ออนไลน์ การตรวจสอบตารางเรียน และตารางสอบออนไลน์ด้วยตนเอง 
 

  ๒. ผู้เรียนร้อยละ ๘๕.๐๐ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียน
ตามท่ีปรากฏในรายวิชาของทุกระดับชั้น  อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ชิ้นงาน 
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๑.๑.๕  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ 
๘๒.๐๐   ๑. ผู ้ เร ียนร้อยละ ๘๒  มีผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียนเฉลี ่ยตามหลักสูตรสถานศึกษา                     

ในปีการศึกษา ๒๕๖๕  ตั้งแต่ ๒.๕ ขึ้นไป 
๑.๑.๖  มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ดีเลิศ 

๘๕.๐๐ 
 

  ๑. ผู้เรียนร้อยละ  ๘๕  มีความรู้และทักษะพื้นฐานเจตคติที่ดีต่องานอาชีพที่ตนเองสนใจ 
อย่างน้อย ๑ อาชีพ 

  ๒. ผู้เรียนระดับชั้น ม.๓ และม.๖ ร้อยละ ๘๕ เข้ารับการศึกษาต่อในระดับการศึกษา         
ที่สูงขึ้นหรือประกอบอาชีพ 

๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
๙๒.๐๐ 

๑.๒.๑  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ยอดเยี่ยม 
๙๑.๐๐ 

 
  ๑. ผู ้เร ียนร้อยละ ๙๑.๐๐ ของผู ้เร ียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์                

ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ตั้งแต่ระดับดีข้ึนไป 
  ๒. ผู้เรียนร้อยละ ๙๑.๐๐ ผ่านการประเมินคุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
๑.๒.๒  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเยี่ยม 

๙๓.๐๐   ๑. ผู้เรียนร้อยละ ๙๓.๐๐ ผ่านการประเมินกิจกรรมโครงการห้องเรียนในชุมชน 
  ๒. ผู้เรียนร้อยละ  ๙๓  เข้าร่วมกิจกรรม วันสําคัญทางศาสนา ประเพณีของท้องถิ่น และ     

มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า ๓ กิจกรรมต่อปีการศึกษา 
๑.๒.๓  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ยอดเยี่ยม 

๙๒.๐๐   ๑. ผู้เรียนร้อยละ  ๙๒  มีส่วนร่วมกิจกรรมดนตรี  กีฬาของแต่ระดับชั้นภายในสถานศึกษา 
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์  กิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมส่งเสริม     
การเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ กิจกรรมทัศนศึกษาในระดับชั้น อย่างน้อย ๓ กิจกรรมขึ้นไป 

  ๒. ผู้เรียนร้อยละ ๙๒.๐๐ มีสว่นร่วมในการเลือกต้ังสภานักเรียน 
๑.๒.๔  สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม   ยอดเยี่ยม 

๙๒.๐๐ 
 

  ๑. ผู ้เรียนร้อยละ ๙๒.๐๐ มีน้ำหนักเทียบกับส่วนสูงอยู ่ในเกณฑ์ที ่เป็นไปตามเกณฑ์         
การ เจริญเติบโตตามช่วงวัย ตามเกณฑ์ของสำนักโภชนาการ กรมอนามัย 

  ๒.ผู้เรียนร้อยละ ๙๒.๐๐ มีสมรรถนะตามเกณฑ์ แบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐาน
สมรรถภาพทางกาย กรมพละศึกษา 

  ๓. ผู้เรียนร้อยละ ๙๒.๐๐ มีสุขภาพจิต อารมณ์ สังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสม          
โดยสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น  
 

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
๘๙.๐๐ 

๒.๑  มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม 
๙๒.๐๐   1. สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจนสอดคล้องกับ 

บริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
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๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 
๙๐.๐๐   ๑. สถานศึกษามีกระบวนการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาโดยใช้ระบบประกัน

คุณภาพภายใน  หลักบริหาร SPPIT  SCHOOL  MODEL และหลักสบปราบสคูลโมเดล  
  ๒. สถานศึกษามีการสร้างภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาการศึกษา ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับ         

สหวิทยาเขต ระดับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับจังหวัด และระดับประเทศ 
๒.๓  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา             
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ 
๘๗.๐๐ 

  ๑. สถานศึกษามีการรายงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
  ๒. สถานศึกษามีการปรับปรุง หลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการ              

ของผู้เรียนและชุมชน ความทันต่อทิศทางการศึกษาในอนาคต 
  ๓. สถานศึกษาจัดแผนการเรียนและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้ผู ้เรียนได้เลือกตาม          

ความถนัดและความสนใจ  
๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ 

๘๖.๐๐   ๑. สถานศึกษามีโครงการพัฒนาและส่งเสริมครูให้มีความเชี ่ยวชาญทางวิชาชีพตาม             
ความสนใจและความต้องการของสถานศึกษา 

  ๒. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม PLC เพื ่อแลกเปลี ่ยนประสบการณ์ในกลุ ่มงานหรือ             
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

  ๓. ครูร้อยละ ๘๖.๐๐ มีการพัฒนาตนเองในด้านวิชาชีพ อย่างน้อย ๒๐ ชั่วโมง ต่อปี
การศึกษา 

๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
๙๐.๐๐   ๑.สถานศึกษามีการติดตั ้งอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ โปรเจคเตอร์ในห้องเร ียนและ

ห้องปฏิบัติการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐.๐๐ ของห้องเรียน 
  ๒. สถานศึกษามีการตรวจสอบ ปรับปรุง และรักษาความปลอดภัยของอาคารสถานที่         

และสิ่งแวดล้อม  
  ๓. สถานศึกษามีการจัดให้มีแหล่งเรียนรู ้ ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ ที ่สอดคล้องกับ                  

การเรียนรู้อย่างหลากหลาย 
  ๔. สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนใช้และดูแลรักษา

ทรัพยากรอย่างเต็มประสิทธิภาพ   
 

๒.๖  จัดระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ดีเลิศ 
๘๘.๐๐   ๑. สถานศึกษามีการติดตั้งสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายไม่น้อยกว่า ๒๐ จุด เพื่อการ

สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
  ๒. สถานศึกษามโีครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้และการบริหาร

จัดการอย่างต่อเนื่อง 
  ๓. สถานศึกษามีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ

การจัดการเรียนรู้ 
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มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดีเลิศ 
๘๘.๐๐ 

๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ยอดเยี่ยม 
๙๐.๐๐ 

  ๑. ครูทุกคนมีการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้เพื่อจัดทํา
ประมวลรายวิชา/โครงการจัดการเรียนรู้ 

 

  ๒. ครูทุกคนมีการจัดทําหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับคําอธิบายรายวิชา ธรรมชาติของ 
สาระการเรียนรู้ เหมาะสมกับผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษา มีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย 
วิธีการที่หลากหลาย โดยเลือกรูปแบบการจัดการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี แหล่ง
เรียนรู้ และการวัดและประเมินผลเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตาม ศักยภาพ บรรลุ
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ 

  ๓. ครูร้อยละ ๙๐.๐๐ มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อรู ้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล และนําผล
การศึกษามาวางแผนการจัดการเรียนรู้ 

๓.๒  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม 
๙๐.๐๐ 

  ๑. ครูร้อยละ  ๙๐.๐๐  มีวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ เครื่องมือ รูปแบบ เทคนิค และ
วิธีการอย่างหลากหลาย 

 

  ๒. ครูร้อยละ  ๙๐.๐๐  มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื ้อต่อ
การเรียนรู้ 

  ๓. ครูร้อยละ  ๙๐.๐๐  มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ภายในหรือภายนอก
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม 
๙๒.๐๐ 

  ๑. ครูร้อยละ ๙๒.๐๐ มีผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน      
อยู่ในระดับ มาก ขึ้นไป  

 

  ๒. ครูร้อยละ ๙๒.๐๐ ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศชั้นเรียน 
๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ดีเลิศ 

๘๕.๐๐ 
  ๑. ครูทุกคนมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง อย่างหลากหลาย  
  ๒. ครูร้อยละ ๘๕.๐๐ ทําการบันทึกหลังแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
  ๓.ครูร ้อยละ ๘๕.๐๐ นําผลจากการจัดกิจกรรม การเร ียนรู ้มาพัฒนาผู ้เร ียนด้วย

กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 
๓.๕  มีการแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื ่อพัฒนาและปรับปรุงการจัด          
การเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม 
๙๐.๐๐ 

  1. ครูร ้อยละ ๙๐.๐๐ มีการร่วมสะท้อนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ภายใน           
กลุ่มสาระการเรียนรู้หรือกลุ่มงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ (บันทึก
การประชุม บันทึก PLC บันทึกกลุ่มสาระ งานนิเทศ) 



เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณากำหนดค่าเป้าหมาย / ระดับคุณภาพ 

 กรณีกำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ 
 

ระดับคุณภาพ ร้อยละตามเกณฑ์ 
ยอดเยี่ยม (๕) ตั้งแต่ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป 

ดีเลิศ (๔) ร้อยละ ๘๐-๘๙ 
ดี (๓) ร้อยละ ๗๐-๗๙ 

ปานกลาง (๒) ร้อยละ ๖๐-๖๙ 
ปรับปรุง (๑) ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ 

 


