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มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน
การสื่อสาร และการคิดคํานวณ
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่อ
งานอาชีพ
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษากําหนด
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย
๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม

ค่าเป้าหมาย
ยอดเยี่ยม
ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน
การสื่อสาร และการคิดคํานวณ ระดับดีขึ้นไป
ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น
และแก้ปญ
ั หาระดับดีขึ้นไป
ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
ระดับดีขึ้นไป
ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ระดับดีขึ้นไป
ผู้เรียนมีความก้าวหน้าของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่า 3.00 ร้อยละ 5 ขึ้นไป
ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดี
ต่องานอาชีพ ระดับดีขึ้นไป
ผู้เรียนร้อยละ 80 มีคณ
ุ ลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษากําหนด ระดับดีขึ้นไป
ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความภูมใิ จในท้องถิ่นและความเป็น
ไทย ระดับดีขึ้นไป
ผู้เรียนร้อยละ 80 ยอมรับทีจ่ ะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย ระดับดีขึ้นไป
ผู้เรียนร้อยละ 80 มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
ระดับดีขึ้นไป

มาตรฐาน
ค่าเป้าหมาย
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ยอดเยี่ยม
๑) มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษา
ยอดเยี่ยม
กําหนดชัดเจน
๒) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
ยอดเยี่ยม
๓) ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน
ยอดเยี่ยม
รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย
๔) พัฒนาครูและบุคลากรให้มคี วามเชี่ยวชาญ
ยอดเยี่ยม
ทางวิชาชีพ
5) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
ยอดเยี่ยม
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ยอดเยี่ยม
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
ครูจํานวนร้อยละ 80 จัดการเรียนรู้ผ่าน
๑) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิต กระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มี
ได้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนาไปจัดกิจกรรม
ได้จริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มี
นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และมีการเผยแพร่
๒) ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่ ครูจํานวนร้อยละ 80 ใช้สื่อ เทคโนโลยี
เอื้อต่อการเรียนรู้
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้
ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
๓) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
ครูจํานวนร้อยละ 80 มีการบริหารจัดการชั้น
เรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้
ร่วมกันอย่างมีความสุข
๔) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
ครูจํานวนร้อยละ 80 ตรวจสอบและประเมิน
และนําผลมาพัฒนาผู้เรียน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือ
และวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับ
เป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับ
แก่ผู้เรียน และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
๕) มีการแลกเปลีย่ นเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ ครูจํานวนร้อยละ 80
เพื่อพัฒนาและปรับปรุง การจัดการเรียนรู้
มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและ
ผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ ครู และผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ขอ้ มูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

การกําหนดค่าเป้าหมาย
๑. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่างๆ ที่ผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลฐานในการกําหนดค่าเป้าหมาย
๒. การกําหนดค่าเป้ าหมาย แต่ละมาตรฐาน ควรกําหนดเป็น ระดับคุณภาพ ๕ ระดับ เพื่อให้
สอดคล้องกับการประเมิน ดังนี้
ระดับ ยอดเยี่ยม
หมายถึงคุณภาพอยู่ในระดับ ร้อยละ 8๐ - ๑๐๐
ระดับ ดีเลิศ
หมายถึงคุณภาพอยู่ในระดับ ร้อยละ ๗๐ – ๗๙
ระดับ ดี
หมายถึงคุณภาพอยู่ในระดับ ร้อยละ ๖๐ – ๖๙
ระดับ ปานกลาง
หมายถึงคุณภาพอยู่ในระดับ ร้อยละ ๕๐ – ๕๙
ระดับ กําลังพัฒนา
หมายถึงคุณภาพอยู่ในระดับ น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
๓. การกํ า หนดค่ า เป้ า หมาย ในแต่ ล ะประเด็ น พิ จ ารณา จะกํ า หนดเป็ น ระดั บ คุ ณ ภาพ หรื อ
เป็น ร้อยละ ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา

