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การก าหนดคา่เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา ระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
เพื่อการประกนัคณุภาพภายในของสถานศึกษา  ปกีารศึกษา ๒๕๖5 

ประกาศ ณ วนัที ่1 เดอืนมถินุายน พ.ศ. 2565 
..................................................................................................  

 
มาตรฐาน / ประเดน็การพจิารณา ค่าเปา้หมายมาตรฐาน/ 

ประเด็นการพจิารณา 
มาตรฐานที ่ ๑  คุณภาพของผูเ้รยีน ดเีลิศ 
1.1) ด้านผลสมัฤทธิท์างวชิาการของผูเ้รยีน ประกอบดว้ย 6 ตวัชีว้ดั ดงันี้  
๑) นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ 
    ของแต่ละระดับชั้น 

ดเีลิศ 

2) นักเรียนสามารถวางแผน ออกแบบ จัดท าผลงานวิชาชีพ และสามารถน าไปเผยแพร่ 
    และเกิดประโยชน์ต่อสังคม 

ดเีลิศ 

3) นักเรียนสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมจากวิชาชีพที่สนใจ และสามารถน าไปเผยแพร่  
    และเกิดประโยชน์ต่อสังคม 

ดเีลิศ 

4) นักเรียนสามารถสืบค้น อภิปราย สรุปผลข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต และสามารถน าความรู้     
    ความสามารถไปเผยแพร่และเกิดประโยชน์ต่อสังคม 

ดเีลิศ 

5) นักเรียนมีระดับผลการเรียนมากกว่า 3.5 ในวิชาชีพที่สนใจ ดเีลิศ 
6) นักเรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานต่องานวิชาชีพ สามารถถ่ายทอดความรู้ทางวิชาชีพได้ ดเีลิศ 
1.2) ด้านคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รียน ประกอบดว้ย 4 ตวัชีว้ดั ดงันี้  
1) นักเรียนมีคุณธรรม มีจิตสาธารณะ และปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานศึกษา และมี  
    จิตส านึกต่อสังคม 

ดเีลิศ 

2) นักเรียนมีส่วนร่วมและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง ดเีลิศ 
3) นักเรียนสามารถแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนพ้ืนฐานความ 
    แตกต่างของวัฒนธรรม อย่างทางสร้างสรรค์ 

ดเีลิศ 

4) นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดี ไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด และไม่มี 
    การทะเลาะวิวาทในสถานศึกษา 

ดเีลิศ 

มาตรฐานที ่ ๒  กระบวนการบรหิารและจดัการ ดเีลิศ 
2.1 แผนพัฒนาการจัดการศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด 
      ชัดเจน 

ดเีลิศ 

2.2 สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาอย่างมี 
      ระบบ 

ดเีลิศ 

2.3 สถานศึกษาจัดท าหลักสูตร/โครงการ พัฒนาวิชาการและวิชาชีพ โดยเน้นผู้เรียนเป็น 
      ส าคัญ 

ดเีลิศ 

2.4 ส่งเสริมบุคลากรครู จัดท าโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาวิชาการ วิชาชีพ ตามความถนัด 
      และความสนใจของบุคคล 

ดเีลิศ 

2.5 สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ทางด้านวิชาการ และวิชาชีพ ดเีลิศ 
2.6 สถานศึกษาจัดท าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ ดเีลิศ  
มาตรฐานที ่3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนทีเ่นน้ผู้เรยีนเปน็ส าคญั ประกอบดว้ย 5 
ตวัชีว้ดั ดงันี้ 

ดเีลิศ 



มาตรฐาน / ประเดน็การพจิารณา ค่าเปา้หมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพจิารณา 

3.1 ครูจัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพที่เน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะทางวิชาชีพ และสามารถ 
      น าไปใช้ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

ดเีลิศ 

3.2 ครูจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา  
      และเกิดประโยชน์ต่อสังคม 

ดเีลิศ 

3.3 ครูจัดสภาพแวดล้อมในชั้นเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และเกิดประสิทธิผลทางบวก ดเีลิศ 
3.4 ครูมีแผนการวัดและประเมินผลผู้เรียน วิเคราะห์ผู้เรียน และน ามาพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุ 
      ตามหลักสูตร 

ดเีลิศ 

3.5 ครูประชุมวางแผน อภิปราย แลกเปลี่ยนวิธีการสอน และแก้ไขปัญหานักเรียนเป็น 
      ประจ า มีการเผยแพร่วิธีการ กระบวนการแก้ปัญหาสู่สาธารณะ 

ดเีลิศ 

สรปุผลการประเมนิในภาพรวมของสถานศึกษา ดเีลิศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบทา้ยประกาศโรงเรยีนถนอมราษฎรบ์ ารงุ 
เรื่อง มาตรฐานการศึกษาและเป้าหมายความส าเรจ็ของสถานศกึษา 

ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานประจ าปีการศกึษา 2565 
ประกาศ ณ วนัที ่1 เดอืนมถินุายน พ.ศ. 2565 

********************* 

 โรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุงก าหนดมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ึนพ้ืนฐานโดยก าหนด
เป้าหมายและความส าเร็จของสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับดีเลิศโดยมีเป้าหมายแต่ละมาตรฐาน ดังนี้ 

มาตรฐานที ่1   คุณภาพของผูเ้รยีน 
ระดบัคณุภาพ   ดเีลิศ 
1) ดา้นผลสมัฤทธิ์ทางวชิาการของผูเ้รยีน ประกอบดว้ย 6 ตวัชีว้ดั ดงันี้ 
 

1. นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียน  การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา 

ยอดเยี่ยม(5) นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไปมีผลการเรียนในรายวิชาภาษาไทย และรายวิชาคณิตศาสตร์ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา ในระดับ “ค่อนข้างดี” ขึ้นไปตามเกณฑ์การวัดและประเมินผล ของ
แต่ละระดับชั้น 

ดีเลิศ(4) นักเรียนร้อยละ 70.00-79.99 มีผลการเรียนในรายวิชาภาษาไทย และรายวิชา
คณิตศาสตร์ตามหลักสูตรสถานศึกษา ในระดับ “ค่อนข้างดี” ขึ้นไปตามเกณฑ์การวัดและ
ประเมินผล ของแต่ละระดับชั้น 

ดี(3) นักเรียนร้อยละ 60.00-69.99 มีผลการเรียนในรายวิชาภาษาไทย และรายวิชา
คณิตศาสตร์ตามหลักสูตรสถานศึกษา ในระดับ “ค่อนข้างดี” ขึน้ไปตามเกณฑ์การวัดและ
ประเมินผล ของแต่ละระดับชั้น 

ปานกลาง(2) นักเรียนร้อยละ 50.00-59.99 มีผลการเรียนในรายวิชาภาษาไทย และรายวิชา
คณิตศาสตร์ตามหลักสูตรสถานศึกษา ในระดับ “ค่อนข้างดี” ขึ้นไปตามเกณฑ์การวัดและ
ประเมินผล ของแต่ละระดับชั้น 

ก าลังพัฒนา(1) นักเรียนน้อยกว่าร้อยละ 50.00 มีผลการเรียนในรายวิชาภาษาไทย และรายวิชา
คณิตศาสตร์ตามหลักสูตรสถานศึกษา ในระดับ “ค่อนข้างดี” ขึ้นไปตามเกณฑ์การวัดและ
ประเมินผล ของแต่ละระดับชั้น 

2. นักเรียนสามารถวางแผน ออกแบบ จัดท าผลงานวิชาชีพ และสามารถน าไปเผยแพร่และเกิดประโยชน์ต่อสังคม 
ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา 

ยอดเยี่ยม(5) นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไปสามารถวางแผน ออกแบบ จัดท าผลงานวิชาชีพ และสามารถ
น าไปเผยแพร่และเกิดประโยชน์ต่อสังคม 

ดีเลิศ(4) นักเรียนร้อยละ 70.00-79.99 สามารถวางแผน ออกแบบ จัดท าผลงานวิชาชีพ และ
สามารถน าไปเผยแพร่และเกิดประโยชน์ต่อสังคม 

ดี(3) นักเรียนร้อยละ 60.00-69.99 สามารถวางแผน ออกแบบ จัดท าผลงานวิชาชีพ และ
สามารถน าไปเผยแพร่และเกิดประโยชน์ต่อสังคม 

ปานกลาง(2) นักเรียนร้อยละ 50.00-59.99 สามารถวางแผน ออกแบบ จัดท าผลงานวิชาชีพ และ
สามารถน าไปเผยแพร่และเกิดประโยชน์ต่อสังคม 



ก าลังพัฒนา(1) นักเรียนน้อยกว่าร้อยละ 50.00 สามารถวางแผน ออกแบบ จัดท าผลงานวิชาชีพ และ
สามารถน าไปเผยแพร่และเกิดประโยชน์ต่อสังคม 

3. นักเรียนสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมจากวิชาชีพที่สนใจ และสามารถน าไปเผยแพร่ และเกิดประโยชน์ต่อสังคม 
ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา 

ยอดเยี่ยม(5) นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไปสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมจากวิชาชีพที่สนใจ และสามารถ
น าไปเผยแพร่ และเกิดประโยชน์ต่อสังคม 

ดีเลิศ(4) นักเรียนร้อยละ 70.00-79.99 สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมจากวิชาชีพที่สนใจ และ
สามารถน าไปเผยแพร่ และเกิดประโยชน์ต่อสังคม 

ดี(3) นักเรียนร้อยละ 60.00-69.99 สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมจากวิชาชีพที่สนใจ และ
สามารถน าไปเผยแพร่ และเกิดประโยชน์ต่อสังคม 

ปานกลาง(2) นักเรียนร้อยละ 50.00-59.99 สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมจากวิชาชีพที่สนใจ และ
สามารถน าไปเผยแพร่ และเกิดประโยชน์ต่อสังคม 

ก าลังพัฒนา(1) นักเรียนน้อยกว่าร้อยละ 50 สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมจากวิชาชีพที่สนใจ และสามารถ
น าไปเผยแพร่ และเกิดประโยชน์ต่อสังคม 

4. นักเรียนสามารถสืบค้น อภิปราย สรุปผลข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต และสามารถน าความรู้ ความสามารถไปเผยแพร่
และเกิดประโยชน์ต่อสังคม 
ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา 

ยอดเยี่ยม(5) นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไปสามารถสืบค้น อภิปราย สรุปผลข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต และ
สามารถน าความรู้ ความสามารถไปเผยแพร่และเกิดประโยชน์ต่อสังคม 

ดีเลิศ(4) นักเรียนร้อยละ 70.00-79.99 สามารถสืบค้น อภิปราย สรุปผลข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต 
และสามารถน าความรู้ ความสามารถไปเผยแพร่และเกิดประโยชน์ต่อสังคม 

ดี(3) นักเรียนร้อยละ 60.00-69.99 สามารถสืบค้น อภิปราย สรุปผลข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต 
และสามารถน าความรู้ ความสามารถไปเผยแพร่และเกิดประโยชน์ต่อสังคม 

ปานกลาง(2) นักเรียนร้อยละ 50.00-59.99 สามารถสืบค้น อภิปราย สรุปผลข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต 
และสามารถน าความรู้ ความสามารถไปเผยแพร่และเกิดประโยชน์ต่อสังคม 

ก าลังพัฒนา(1) นักเรียนน้อยกว่าร้อยละ 50 สามารถสืบค้น อภิปราย สรุปผลข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต และ
สามารถน าความรู้ ความสามารถไปเผยแพร่และเกิดประโยชน์ต่อสังคม 

5. นักเรียนมีระดับผลการเรียนมากกว่า 3.5 ในวิชาชีพที่สนใจ 
ระดบัคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา 

ยอดเยี่ยม(5) นักเรียนร้อยละ 70 ขึ้นไปมีระดับผลการเรียนมากกว่า 3.5 ในวิชาชีพที่สนใจ 
ดีเลิศ(4) นักเรียนร้อยละ 60.00-69.99 มีระดับผลการเรียนมากกว่า 3.5 ในวชิาชีพที่สนใจ 

ดี(3) นักเรียนร้อยละ 50.00-59.99 มีระดับผลการเรียนมากกว่า 3.5 ในวชิาชีพที่สนใจ 
ปานกลาง(2) นักเรียนร้อยละ 40.00-49.99 มีระดับผลการเรียนมากกว่า 3.5 ในวชิาชีพที่สนใจ 

ก าลังพัฒนา(1) นักเรียนน้อยกว่าร้อยละ 50 มีระดับผลการเรียนมากกว่า 3.5 ในวิชาชีพที่สนใจ 

6. นักเรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานต่องานวิชาชีพ สามารถถ่ายทอดความรู้ทางวิชาชีพได้ 
ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา 

ยอดเยี่ยม(5) นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไปมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานต่องานวิชาชีพ สามารถถ่ายทอดความรู้
ทางวิชาชีพได้ 



ดีเลิศ(4) นักเรียนร้อยละ 70.00-79.99 มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานต่องานวิชาชีพ สามารถถ่ายทอด
ความรู้ทางวิชาชีพได้ 

ดี(3) นักเรียนร้อยละ 60.00-69.99 มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานต่องานวิชาชีพ สามารถถ่ายทอด
ความรู้ทางวิชาชีพได้ 

ปานกลาง(2) นักเรียนร้อยละ 50.00-59.99 มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานต่องานวิชาชีพ สามารถถ่ายทอด
ความรู้ทางวิชาชีพได้ 

ก าลังพัฒนา(1) นักเรียนน้อยกว่าร้อยละ 50.00 มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานต่องานวิชาชีพ สามารถถ่ายทอด
ความรู้ทางวิชาชีพได้ 

1.2 คุณลกัษณะทีพ่ึงประสงค์ของผูเ้รยีน 

1. นักเรียนมีคุณธรรม มีจิตสาธารณะ และปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานศึกษา และมีจิตส านึกต่อสังคม 
ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา 

ยอดเยี่ยม(5) นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไปมีคุณธรรม มีจิตสาธารณะ และปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
สถานศึกษา และมีจิตส านึกต่อสังคมในระดับดี 

ดีเลิศ(4) นักเรียนร้อยละ 70.00-79.99 มีคุณธรรม มีจิตสาธารณะ และปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ของสถานศึกษา และมีจิตส านึกต่อสังคมในระดับดี 

ดี(3) นักเรียนร้อยละ 60.00-69.99 มีคุณธรรม มีจิตสาธารณะ และปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ของสถานศึกษา และมีจิตส านึกต่อสังคมในระดับดี 

ปานกลาง(2) นักเรียนร้อยละ 50.00-59.99 มีคุณธรรม มีจิตสาธารณะ และปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ของสถานศึกษา และมีจิตส านึกต่อสังคมในระดับดี 

ก าลังพัฒนา(1) นักเรียนน้อยกว่าร้อยละ 50 มีคุณธรรม มีจิตสาธารณะ และปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
สถานศึกษา และมีจิตส านึกต่อสังคมในระดับดี 

2. นักเรียนมีส่วนร่วมและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา 
ยอดเยี่ยม(5) นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไปมีส่วนร่วมและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ของท้องถิ่นอย่าง

ต่อเนื่อง 
ดีเลิศ(4) นักเรียนร้อยละ 70.00-79.99 มีส่วนร่วมและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ของท้องถิ่น

อย่างต่อเนื่อง 
ดี(3) นักเรียนร้อยละ 60.00-69.99 มีส่วนร่วมและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ของท้องถิ่น

อย่างต่อเนื่อง 
ปานกลาง(2) นักเรียนร้อยละ 50.00-59.99 มีส่วนร่วมและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ของท้องถิ่น

อย่างต่อเนื่อง 
ก าลังพัฒนา(1) นักเรียนน้อยกว่าร้อยละ 50 มีส่วนร่วมและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ของท้องถิ่นอย่าง

ต่อเนื่อง 

3. นักเรียนสามารถแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนพ้ืนฐานความแตกต่างของวัฒนธรรม อย่าง
ทางสร้างสรรค์ 

ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา 
ยอดเยี่ยม(5) นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไปสามารถแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบน

พ้ืนฐานความแตกต่างของวัฒนธรรม อย่างทางสร้างสรรค์ 



ดีเลิศ(4) นักเรียนร้อยละ 70.00-79.99 สามารถแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุขบนพื้นฐานความแตกต่างของวัฒนธรรม อย่างทางสร้างสรรค์ 

ดี(3) นักเรียนร้อยละ 60.00-69.99 สามารถแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุขบนพื้นฐานความแตกต่างของวัฒนธรรม อย่างทางสร้างสรรค์ 

ปานกลาง(2) นักเรียนร้อยละ 50.00-59.99 สามารถแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุขบนพื้นฐานความแตกต่างของวัฒนธรรม อย่างทางสร้างสรรค์ 

ก าลังพัฒนา(1) นักเรียนน้อยกว่าร้อยละ 50 สามารถแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบน
พ้ืนฐานความแตกต่างของวัฒนธรรม อย่างทางสร้างสรรค์ 

4. นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดี ไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด และไม่มีการทะเลาะวิวาทใน
สถานศึกษา 

ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา 
ยอดเยี่ยม(5) นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไปมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดี ไม่ข้องเก่ียวกับยา

เสพติด และไม่มีการทะเลาะวิวาทในสถานศึกษา 
ดีเลิศ(4) นักเรียนร้อยละ 70.00-79.99 มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดี ไม่ข้อง

เกี่ยวกับยาเสพติด และไม่มีการทะเลาะวิวาทในสถานศึกษา 
ดี(3) นักเรียนร้อยละ 60.00-69.99 มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดี ไม่ข้อง

เกี่ยวกบัยาเสพติด และไม่มีการทะเลาะวิวาทในสถานศึกษา 
ปานกลาง(2) นักเรียนร้อยละ 50.00-59.99 มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดี ไม่ข้อง

เกี่ยวกับยาเสพติด และไม่มีการทะเลาะวิวาทในสถานศึกษา 
ก าลังพัฒนา(1) นักเรียนน้อยกว่าร้อยละ 50 มีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดี ไม่ข้องเกี่ยวกับยา

เสพติด และไม่มีการทะเลาะวิวาทในสถานศึกษา 

มาตรฐานที ่2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ 
ระดบัคณุภาพ   ดเีลิศ 

1. แผนพัฒนาการจัดการศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา 
ยอดเยี่ยม(5) โครงการที่บรรลุตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 ร้อยละ 70 ขึ้นไป 

ดีเลิศ(4) โครงการที่บรรลุตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 ร้อยละ 60-69.99 
ดี(3) โครงการที่บรรลุตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 ร้อยละ 50-59.99 

ปานกลาง(2) โครงการที่บรรลุตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 ร้อยละ 40-49.99 
ก าลังพัฒนา(1) โครงการที่บรรลุตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 น้อยกว่าร้อยละ 40 

2. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาอย่างมีระบบ 
ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา 
ยอดเยี่ยม(5) นักเรียนร้อยละ 70 ขึ้นไปมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาในระดับ “ดี” 
ดีเลิศ(4) นักเรียนร้อยละ 60.00-69.99  มีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา

ของสถานศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาในระดับ “ดี” 
ดี(3) นักเรียนร้อยละ 50.00-59.99  มีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา

ของสถานศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาในระดับ “ดี” 



ปานกลาง(2) นักเรียนร้อยละ 40.00-49.99 มีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาในระดับ “ดี” 

ก าลังพัฒนา(1) นักเรียนน้อยกว่าร้อยละ 40 มีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาในระดับ “ดี” 

3. สถานศึกษาจัดท าหลักสูตร/โครงการ พัฒนาวิชาการและวิชาชีพ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา 
ยอดเยี่ยม(5) นักเรียนร้อยละ 70 ขึ้นไปมีความพึงพอใจต่อการจัดท าหลักสูตร/โครงการ พัฒนาวิชาการ

และวิชาชีพ ของสถานศึกษาในระดับ “ดี” 
ดีเลิศ(4) นักเรียนร้อยละ 60.00-69.99  มีความพึงพอใจต่อการจัดท าหลักสูตร/โครงการ พัฒนา

วิชาการและวิชาชีพ ของสถานศึกษาในระดับ “ดี” 
ดี(3) นักเรียนร้อยละ 50.00-59.99  มีความพึงพอใจต่อการจัดท าหลักสูตร/โครงการ พัฒนา

วิชาการและวิชาชีพ ของสถานศึกษาในระดับ “ดี” 
ปานกลาง(2) นักเรียนร้อยละ 40.00-49.99  มีความพึงพอใจต่อการจัดท าหลักสูตร/โครงการ พัฒนา

วิชาการและวิชาชีพ ของสถานศึกษาในระดับ “ดี” 
ก าลังพัฒนา(1) นักเรียนน้อยกว่าร้อยละ 40 มีความพึงพอใจต่อการจัดท าหลักสูตร/โครงการ พัฒนา

วิชาการและวิชาชีพ ของสถานศึกษาในระดับ “ดี” 

4. ส่งเสริมบุคลากรครู จัดท าโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาวิชาการ วิชาชีพ ตามความถนัดและความสนใจของ
บุคคล 

ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา 
ยอดเยี่ยม(5) บุคลากรครูร้อยละ 80 ขึ้นไปสามารถจัดท าโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาวิชาการ วิชาชีพ 

ตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 
ดีเลิศ(4) ร้อยละ 70.00-79.99 ของบุคลากรจัดท าโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาวิชาการ วิชาชีพ 

ตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 
ดี(3) ร้อยละ 60.00-69.99 ของบุคลากรครูจัดท าโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาวิชาการ 

วิชาชีพ ตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 
ปานกลาง(2) ร้อยละ 50.00-59.99 ของบุคลากรครูจัดท าโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาวิชาการ 

วิชาชีพ ตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 
ก าลังพัฒนา(1) น้อยกว่าร้อยละ 50 ของบุคลากรครูจัดท าโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาวิชาการ วิชาชีพ 

ตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 

5. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ทางด้านวิชาการ และวิชาชีพ 
ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา 
ยอดเยี่ยม(5) นักเรียนร้อยละ 70 ขึ้นไปมีความพึงพอใจต่อสถานที่ สภาพแวดล้อม และบรรยากาศของ

สถานศึกษาที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ในระดับ “ดี” 
ดีเลิศ(4) นักเรียนร้อยละ 60.00-69.99  มีความพึงพอใจต่อสถานที่ สภาพแวดล้อม และ

บรรยากาศของสถานศึกษาที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ในระดับ “ดี” 
ดี(3) นักเรียนร้อยละ 50.00-59.99   มีความพึงพอใจต่อสถานที่ สภาพแวดล้อม และ

บรรยากาศของสถานศึกษาที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ในระดับ “ดี” 
ปานกลาง(2) นักเรียนร้อยละ 40.00-49.99   มีความพึงพอใจต่อสถานที่ สภาพแวดล้อม และ

บรรยากาศของสถานศึกษาที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ในระดับ “ดี” 



ก าลังพัฒนา(1) นักเรียนน้อยกว่าร้อยละ 40 มีความพึงพอใจต่อสถานที่ สภาพแวดล้อม และบรรยากาศ
ของสถานศึกษาที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ในระดับ “ดี” 

6. สถานศึกษาจัดท าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ 
ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา 
ยอดเยี่ยม(5) นักเรียนร้อยละ 70 ขึ้นไปมีความพึงพอใจต่อการจัดท าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ

สถานศึกษาเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ในระดับ “ดี” 
ดีเลิศ(4) นักเรียนร้อยละ 60.00-69.99  มีความพึงพอใจต่อการจัดท าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของสถานศึกษาเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ในระดับ “ดี 
ดี(3) นักเรียนร้อยละ 50.00-59.99  มีความพึงพอใจต่อการจัดท าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของสถานศึกษาเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ในระดับ “ดี 
ปานกลาง(2) นักเรียนร้อยละ 40.00-49.99  มีความพึงพอใจต่อการจัดท าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของสถานศึกษาเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ในระดับ “ดี 
ก าลังพัฒนา(1) นักเรียนน้อยกว่าร้อยละ 40 ความพึงพอใจต่อการจัดท าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ

สถานศึกษาเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ในระดับ “ดี 

มาตรฐานที ่3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนทีเ่นน้ผู้เรยีนเปน็ส าคญั 
ระดบัคณุภาพ   ดเีลิศ 

1. ครูจัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพที่เน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะทางวิชาชีพ และสามารถน าไปใช้ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา 
ยอดเยี่ยม(5) ครูร้อยละ 80 ขึ้นไปสามารถจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดทักษะทางวิชาชีพ และ

สามารถน าไปใช้ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ดีเลิศ(4) ครูร้อยละ 70.00-79.99 สามารถจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดทักษะทางวิชาชีพ 

และสามารถน าไปใช้ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ดี(3) ครูร้อยละ 60.00-69.99 สามารถจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดทักษะทางวิชาชีพ 

และสามารถน าไปใช้ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ปานกลาง(2) ครูร้อยละ 50.00-59.99 สามารถจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดทักษะทางวิชาชีพ 

และสามารถน าไปใช้ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ก าลังพัฒนา(1) ครนู้อยกว่าร้อยละ 50.00 สามารถจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดทักษะทางวิชาชีพ 

และสามารถน าไปใช้ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

2. ครูจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา และเกิดประโยชน์ต่อ
สังคม 

ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา 
ยอดเยี่ยม(5) ครูร้อยละ 80 ขึ้นไปสามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ทั้ง

ในและนอกสถานศึกษา และเกิดประโยชน์ต่อสังคม 
ดีเลิศ(4) ครูร้อยละ 70.00-79.99 สามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ เทคโนโลยีและแหล่ง

เรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา และเกิดประโยชน์ต่อสังคม 
ดี(3) ครูร้อยละ 60.00-69.99 สามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ เทคโนโลยีและแหล่ง

เรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา และเกิดประโยชน์ต่อสังคม 



ปานกลาง(2) ครูร้อยละ 50.00-59.99 สามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ เทคโนโลยีและแหล่ง
เรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา และเกิดประโยชน์ต่อสังคม 

ก าลังพัฒนา(1) ครนู้อยกว่าร้อยละ 50.00 สามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ เทคโนโลยีและแหล่ง
เรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา และเกิดประโยชน์ต่อสังคม 

3. ครูจัดสภาพแวดล้อมในชั้นเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และเกิดประสิทธิผลทางบวก 
ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา 
ยอดเยี่ยม(5) ครูร้อยละ 80 ขึ้นไปสามารถจัดสภาพแวดล้อมในชั้นเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และเกิด

ประสิทธิผลทางบวก 
ดีเลิศ(4) ครูร้อยละ 70.00-79.99 สามารถจัดสภาพแวดล้อมในชั้นเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และ

เกิดประสิทธิผลทางบวก 
ดี(3) ครูร้อยละ 60.00-69.99 สามารถจัดสภาพแวดล้อมในชั้นเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และ

เกิดประสิทธิผลทางบวก 
ปานกลาง(2) ครูร้อยละ 50.00-59.99 สามารถจัดสภาพแวดล้อมในชั้นเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และ

เกิดประสิทธิผลทางบวก 
ก าลังพัฒนา(1) ครนู้อยกว่าร้อยละ 50.00 สามารถจัดสภาพแวดล้อมในชั้นเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และ

เกิดประสิทธิผลทางบวก 

4. ครูมีแผนการวัดและประเมินผลผู้เรียน วิเคราะห์ผู้เรียน และน ามาพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามหลักสูตร 
ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา 
ยอดเยี่ยม(5) ครูร้อยละ 80  ขึ้นไปมีแผนการวัดและประเมินผลผู้เรียน วเิคราะห์ผู้เรียน และน ามา

พัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามหลักสูตร 
ดีเลิศ(4) ครูร้อยละ 70.00-79.99 มแีผนการวัดและประเมินผลผู้เรียน วิเคราะห์ผู้เรียน และน ามา

พัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามหลักสูตร 
ดี(3) ครูร้อยละ 60.00-69.99 มแีผนการวัดและประเมินผลผู้เรียน วิเคราะห์ผู้เรียน และน ามา

พัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามหลักสูตร 
ปานกลาง(2) ครูร้อยละ 50.00-59.99 มมีีแผนการวัดและประเมินผลผู้เรียน วิเคราะห์ผู้เรียน และ

น ามาพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามหลักสูตร 
ก าลังพัฒนา(1) ครนู้อยกว่าร้อยละ 50 มีมีแผนการวัดและประเมินผลผู้เรียน วิเคราะห์ผู้เรียน และน ามา

พัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามหลักสูตร 

5. ครูประชุมวางแผน อภิปราย แลกเปลี่ยนวิธีการสอน และแก้ไขปัญหานักเรียนเป็นประจ า มีการเผยแพร่วิธีการ 
กระบวนการแก้ปัญหาสู่สาธารณะ 

ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา 
ยอดเยีย่ม(5) ครูประชุมวางแผน อภิปราย แลกเปลี่ยนวิธีการสอน และแก้ไขปัญหานักเรียนเป็นประจ า มี

การเผยแพร่วิธีการ กระบวนการแก้ปัญหาสู่สาธารณะอย่างน้อยปีการศึกษาละ 4 ครั้ง 
ดีเลิศ(4) ครูประชุมวางแผน อภิปราย แลกเปลี่ยนวิธีการสอน และแก้ไขปัญหานักเรียนเป็นประจ า มี

การเผยแพร่วิธีการ กระบวนการแก้ปัญหาสู่สาธารณะ อย่างน้อยปีการศึกษาละ 3 ครั้ง 
ดี(3) ครูประชุมวางแผน อภิปราย แลกเปลี่ยนวิธีการสอน และแก้ไขปัญหานักเรียนเป็นประจ า มี

การเผยแพร่วิธีการ กระบวนการแก้ปัญหาสู่สาธารณะ อย่างน้อยปีการศึกษาละ 2 ครั้ง 



ปานกลาง(2) ครูประชุมวางแผน อภิปราย แลกเปลี่ยนวิธีการสอน และแก้ไขปัญหานักเรียนเป็นประจ า มี
การเผยแพร่วิธีการ กระบวนการแก้ปัญหาสู่สาธารณะอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 

ก าลังพัฒนา(1) ครูไม่มีการประชุม วางแผน อภิปราย แลกเปลี่ยนวิธีการสอน และแก้ไขปัญหานักเรียน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


