
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนพิชัย 
เร่ือง การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนพิชัย ปีการศึกษา 2564 

……………………………………………………………………………………. 
   ตามกฎกระทรวงว่าด้วย การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 3 ให้สถานศึกษา 
แต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ และประเภทการศึกษา ท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับ
ปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันท่ี ๖ 
สิงหาคม  ๒๕๖๑ จ านวน ๓ มาตรฐาน ได้แก่  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการ
บริหารและการจัดการ และมาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ นโยบาย
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีก าหนดเป้าหมาย และยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพ 
คนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของโรงเรียนพิชัย จึงจัดท ามาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียนพิชัย และได้ก าหนดค่าเป้าหมายของการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ท้ังบุคลากรทุกคน 
ในโรงเรียน ผู้ปกครอง เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาการประเมินคุณภาพภายใน 
และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 
 เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนพิชัย มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
โรงเรียนพิชัยจึงได้ก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนพิชัย ปีการศึกษา 
2564 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และการประเมินคุณภาพภายในต่อไป 
   
 

ประกาศ ณ วันท่ี  4  มิถุนายน  พ.ศ.2564 
 
 
 
                                                              (นางปฏิมา  นรภัทรพิมล) 
                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนพิชัย 
 

 
 

   (นายสุเทพ  ไตต่อผล) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนพิชัย 



ค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนพิชัย เพือ่การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
แนบท้ายประกาศโรงเรียนพิชัย 

เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนพิชัย ปีการศึกษา 2564 
ฉบับลงวันท่ี 4  มิถุนายน  พ.ศ.2564 

 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพ 
เป้าหมาย

ระดับคุณภาพ 
แปลผล 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 5 ยอดเยี่ยม 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 5 ยอดเยี่ยม 
1) มีความสามารถในการอ่าน  
การเขียน การส่ือสารและ 
การคิดค านวณ 

ผู้เรียนจ านวนร้อยละ 80 มีความสามารถ
ในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและ 
การคิดค านวณระดับดีขึ้นไป 

5 ยอดเยี่ยม 

2) มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 

ผู้เรียนจ านวนร้อยละ 90 มีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ
อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหาระดับดีขึ้นไป 

5 ยอดเยี่ยม 

3) มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 

ผู้เรียนจ านวนร้อยละ 90 มีความสามารถ
ในการสร้างนวัตกรรมระดับดีขึ้นไป 

5 ยอดเยี่ยม 

4) มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การส่ือสาร 

ผู้เรียนจ านวนร้อยละ 90 มีความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การส่ือสารระดับดีขึ้นไป 

5 ยอดเยี่ยม 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ระดับดีขึ้นไป มีค่าเฉล่ีย
ร้อยละ 70 1 ขึ้นไป 

5 ยอดเยี่ยม 

6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน 
และ เจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

ผู้เรียนจ านวนร้อยละ 90 มีความรู้ ทักษะ
และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ระดับดีขึ้นไป 

5 ยอดเยี่ยม 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 5 ยอดเยี่ยม 
1) มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
 

ผู้เรียนจ านวนร้อยละ 90 มีคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์และค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด ระดับดีขึ้นไป 

5 ยอดเยี่ยม 

2) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 

ผู้เรียนจ านวนร้อยละ 90 มีความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย ระดับดีขึ้นไป 

5 ยอดเยี่ยม 
 

3) ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 

ผู้เรียนจ านวนร้อยละ 90 ยอมรับท่ีจะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
ระดับดีขึ้นไป 

5 ยอดเยี่ยม 

4) มีสุขภาวะทางร่างกายและจิต
สังคม 

ผู้เรียนจ านวนร้อยละ 90 มีสุขภาวะ 
ทางร่างกายและจิตสังคม ระดับดีขึ้นไป 

5 ยอดเยี่ยม 

                                                 
1เฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ต้องมคี่าเป้าหมายมากกว่า ร้อยละ 67 ข้ึนไป 



มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพ 
เป้าหมาย

ระดับคุณภาพ 
แปลผล 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 5 ยอดเยี่ยม 
2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และ   
พันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 

สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และ 
พันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล 
แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการ
ปฏิบัติทันต่อการเปล่ียนแปลง  

5 ยอดเยี่ยม 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา 
 

สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษาท่ีชัดเจน มีประสิทธิภาพ 
ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการน าข้อมูลมาใช้ใน
การปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่องและ
เป็นแบบอย่างได้  

5 ยอดเยี่ยม 

2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ี
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

สถานศึกษามีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการ
ท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่ม เป้าหมายเช่ือมโยง
กับชีวิตจริง  

5 ยอดเยี่ยม 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

สถานศึกษามีการพัฒนาครูและบุคลากรให้
มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพตรงตามความ
ต้องการของครูและสถานศึกษา และจัดให้
มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนา
งานและการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมี
คุณภาพ  

5 ยอดเยี่ยม 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้ 

สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน 
และสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีเอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและมีความ
ปลอดภัย  

5 ยอดเยี่ยม 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู ้

สถานศึกษามีการจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ท่ี
เหมาะสมกับสภาพสถานศึกษา  
 
 

5 ยอดเยี่ยม 



มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพ 
เป้าหมาย

ระดับคุณภาพ 
แปลผล 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 5 ยอดเยี่ยม 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 

ครูจ านวนร้อยละ 90 มีการจัดการเรียนรู้
ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี
สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริงและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มี
นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และมีการ
เผยแพร่ 

5 ยอดเยี่ยม 

3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู ้

ครูจ านวนร้อยละ 90 มีการใช้ส่ือ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ 
รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้
โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง 

5 ยอดเยี่ยม 

3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียน
เชิงบวก 

ครูจ านวนร้อยละ 90 มีการบริหารจัดการ
ช้ันเรียนเชิงบวก เด็กรักท่ีจะเรียนรู้ และ
เรียนรู้ร่วมกนัอย่างมีความสุข 

4 ดีเลิศ 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ และน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

ครูจ านวนร้อยละ 90 มีการตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีข้ันตอน
โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและ
ประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมายในการ
จัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน 
และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

5 ยอดเยี่ยม 

3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และ
ให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุง
และพัฒนาการจัดการเรียนรู ้
 

ครูจ านวนร้อยละ 90 มีชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้อง
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
ครูและผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 

5 ยอดเยี่ยม 

ระดับคุณภาพในภาพรวม ยอดเยี่ยม 
 



เกณฑ์การประเมินคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนพิชัย 
ประจ าปีการศึกษา  2564 

 
มาตรฐาน/ 

ประเด็นพิจารณา 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การพิจารณา 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1) มีความสามารถใน
การอ่าน การเขียน 
การส่ือสารและการคิด
ค านวณ 

 

5 ยอดเยี่ยม ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิด
ค านวณตามระดับช้ันสูงกว่าเป้าหมายสถานศึกษาก าหนด ร้อยละ 
3 ขึ้นไป  

4 ดีเลิศ ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิด
ค านวณตามระดับช้ันสูงกว่าเป้าหมายสถานศึกษาก าหนดไม่เกิน
ร้อยละ 3  

3 ดี ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ
ตามระดับช้ันเป็นไปตามเป้าหมายสถานศึกษาก าหนด  

2 ปานกลาง ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ
ตามระดับช้ันเป็นไปตามเป้าหมายสถานศึกษาก าหนด หรือต่ ากว่า
เป้าหมายไม่เกินร้อยละ 3 

1 ก าลังพัฒนา ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิด
ค านวณตามระดับช้ันต่ ากว่าเป้าหมายสถานศึกษาก าหนด หรือต่ า
กว่าเป้าหมายเกินร้อยละ 3 ขึ้นไป  

2) มีความสามารถ 
ในการ คิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปล่ียน
ความ คิดเห็น และ
แก้ปัญหา 

 

5 ยอดเยี่ยม จ านวนผู้เรียนร้อยละ 80 ขึ้นไปมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหาในระดับดีขึ้นไป  

4 ดีเลิศ จ านวนผู้เรียนร้อยละ 70-79 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหาในระดับดีขึ้นไป  

3 ดี จ านวนผู้เรียนร้อยละ 60-69 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหาในระดับดีขึ้นไป  

2 ปานกลาง จ านวนผู้เรียนร้อยละ 50-59 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหาในระดับดีขึ้นไป  

1 ก าลังพัฒนา ผู้เรียนน้อยกว่าร้อยละ 50 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความ คิดเห็น และแก้ปัญหา 
ระดับดีขึ้นไป  
 
 



มาตรฐาน/ 
ประเด็นพิจารณา 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การพิจารณา 

3) มีความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรม 

5 ยอดเยี่ยม ผู้เรียนจ านวนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม ระดับดีขึ้นไป 

4 ดีเลิศ ผู้เรียนจ านวนร้อยละ 70-79 มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม ระดับดีขึ้นไป 

3 ดี ผู้เรียนจ านวนร้อยละ 60-69 มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม ระดับดีขึ้นไป 

2 ปานกลาง ผู้เรียนจ านวนร้อยละ 50-59 มีมีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม ระดับดีขึ้นไป 

1 ก าลังพัฒนา ผู้เรียนจ านวนต่ ากว่าร้อยละ 50 มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม ระดับดีขึ้นไป  

4) มีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
ส่ือสาร  

5 ยอดเยี่ยม ผู้เรียนจ านวนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ระดับดีขึ้นไป 

4 ดีเลิศ ผู้เรียนจ านวนร้อยละ 70-79 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร ระดับดีขึ้นไป 

3 ดี ผู้เรียนจ านวนร้อยละ 60-69 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร ระดับดีขึ้นไป 

2 ปานกลาง ผู้เรียนจ านวนร้อยละ 50-59 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร ระดับดีขึ้นไป 

1 ก าลังพัฒนา ผู้เรียนจ านวนต่ ากว่าร้อยละ 50  มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ระดับดีขึ้นไป 

5) มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

5 ยอดเยี่ยม ผู้เรียนจ านวนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ระดับดีขึ้นไป สูงกว่าเป้าหมายสถานศึกษาก าหนด ร้อยละ 2 ขึ้น
ไป 

 4 ดีเลิศ ผู้เรียนจ านวนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ระดับดีขึ้นไป สูงกว่าเป้าหมายสถานศึกษาก าหนดไม่เกินร้อยละ 2 

 3 ดี ผู้เรียนจ านวนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ระดับดีขึ้นไป เป็นไปตามเป้าหมายสถานศึกษาก าหนด 

 2 ปานกลาง ผู้เรียนจ านวนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ระดับดีขึ้นไป เป็นไปตามเป้าหมายสถานศึกษาก าหนด หรือต่ ากว่า
เป้าหมายไม่เกินร้อยละ 2 

 1 ก าลังพัฒนา ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
ระดับดีขึ้นไป ต่ ากว่าเป้าหมายสถานศึกษาก าหนดเกินร้อยละ 2 
 
 
 
 



มาตรฐาน/ 
ประเด็นพิจารณา 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การพิจารณา 

6) มีความรู้ ทักษะ
พื้นฐาน และเจตคติท่ีดี
ต่องานอาชีพ 

5 ยอดเยี่ยม ผู้เรียนจ านวนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและ 
เจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ระดับดีขึ้นไป 

4 ดีเลิศ ผู้เรียนจ านวนร้อยละ 70-79 มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติ 
ท่ีดีต่องานอาชีพ ระดับดีขึ้นไป 

3 ดี ผู้เรียนจ านวนร้อยละ 60-69 มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติ 
ท่ีดีต่องานอาชีพ ระดับดีขึ้นไป 

2 ปานกลาง ผู้เรียนจ านวนร้อยละ 50-59 มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติ 
ท่ีดีต่องานอาชีพ ระดับดีขึ้นไป 

1 ก าลังพัฒนา ผู้เรียนจ านวนต่ ากว่าร้อยละ 50 มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและ 
เจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ระดับดีขึ้นไป 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
1) มีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด  

5 ยอดเยี่ยม ผู้เรียนจ านวนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด ระดับดีขึ้นไป สูงกว่าเป้าหมายสถานศึกษา
ก าหนด ร้อยละ 2 ขึ้นไป 

4 ดีเลิศ ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนด ระดับดีขึ้นไปสูงกว่าเป้าหมายสถานศึกษาก าหนดไม่เกิน
ร้อยละ 2 

3 ดี ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนด ระดับดีขึ้นไป เป็นไปตามเป้าหมายสถานศึกษาก าหนด  

2 ปานกลาง ผู้เรียน มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด ระดับดีขึ้นไปเป็นไปตามเป้าหมายสถานศึกษา
ก าหนด หรือต่ ากว่าเป้าหมายไม่เกินร้อยละ 2 

1 ก าลังพัฒนา ผู้เรียน มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด ระดับดีขึ้นไป ต่ ากว่าเป้าหมายมากกว่า 
ร้อยละ 2  

2) มีความภูมิใจ 
ในท้องถิ่นและ 
ความเป็นไทย 

5 ยอดเยี่ยม ผู้เรียนจ านวนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทย ระดับดีขึ้นไป 

4 ดีเลิศ ผู้เรียนจ านวนร้อยละ 70-79 มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทย ระดับดีขึ้นไป 

3 ดี ผู้เรียนจ านวนร้อยละ 60-69 มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทย ระดับดีขึ้นไป 

2 ปานกลาง ผู้เรียนจ านวนร้อยละ 50-59 มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทย ระดับดีขึ้นไป 

1 ก าลังพัฒนา ผู้เรียนจ านวนต่ ากว่าร้อยละ 50 มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทย ระดับดีขึ้นไป 
 



 

มาตรฐาน/ 
ประเด็นพิจารณา 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การพิจารณา 

3) ยอมรับท่ีจะอยู่
ร่วมกันบนความ
แตกต่างและ
หลากหลาย 

5 ยอดเยี่ยม ผู้เรียนจ านวนร้อยละ 80 ขึ้นไป ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย ระดับดีขึ้นไป 

4 ดีเลิศ ผู้เรียนจ านวนร้อยละ 70-79 ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย ระดับดีขึ้นไป 

3 ดี ผู้เรียนจ านวนร้อยละ 60-69 ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย ระดับดีขึ้นไป 

2 ปานกลาง ผู้เรียนจ านวนร้อยละ 50-59 ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย ระดับดีขึ้นไป 

1 ก าลัง
พัฒนา 

ผู้เรียนจ านวนต่ ากว่าร้อยละ 50 ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย ระดับดีขึ้นไป 

4) มีสุขภาวะทาง
ร่างกายและจิตสังคม 
 

5 ยอดเยี่ยม ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ระดับดีขึ้นไป 
สูงกว่าเป้าหมายสถานศึกษาก าหนด ร้อยละ 2 ขึ้นไป 

4 ดีเลิศ ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ระดับดีขึ้นไป 
สูงกว่าเป้าหมายสถานศึกษาก าหนดไม่เกินร้อยละ 2 

3 ดี ผู้เรียน มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ระดับดีขึ้นไป 
เป็นไปตามเป้าหมายสถานศึกษาก าหนด 

2 ปานกลาง ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ระดับดีขึ้นไป เป็นไป
ตามเป้าหมายสถานศึกษาก าหนด หรือต่ ากว่าเป้าหมายไม่เกิน 
ร้อยละ 2 

1 ก าลังพัฒนา ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ระดับดีขึ้นไป 
ต่ ากว่าเป้าหมายมากกว่าร้อยละ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐาน/ 
ประเด็นพิจารณา 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การพิจารณา 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.1 มีเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์และพันธกิจท่ี
สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 

5 ยอดเยี่ยม มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบาย
รัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ ทันต่อการ
เปล่ียนแปลงของสังคม 

4 ดีเลิศ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบาย
รัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ 

3 ดี มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา เป็นไปได้ในการปฏิบัติ 

2 ปานกลาง มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
เป็นไปได้ในการปฏิบัติ 

1 ก าลังพัฒนา มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดไม่ชัดเจน 
2.2 มีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 
 

5 ยอดเยี่ยม มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจน มี
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการน า
ข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนือ่งและเป็น
แบบอย่างได้ 

4 ดีเลิศ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจน มี
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

3 ดี มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจน ส่งผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

2 ปานกลาง มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

1 ก าลังพัฒนา มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีไม่ส่งผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐาน/ 
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ระดับคุณภาพ เกณฑ์การพิจารณา 

2.3 ด าเนินงานพัฒนา
วิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 

5 ยอดเยี่ยม มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่ม เป้าหมาย เช่ือมโยงกับชีวิตจริง
และเป็นแบบอย่างได้ 

4 ดีเลิศ มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่ม เป้าหมาย เช่ือมโยงกับชีวิตจริง 

3 ดี มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่ม เป้าหมาย 

2 ปานกลาง มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

1 ก าลังพัฒนา มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

2.3 ด าเนินงานพัฒนา
วิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 

5 ยอดเยี่ยม มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่ม เป้าหมาย เช่ือมโยงกับชีวิตจริง
และเป็นแบบอย่างได้ 

4 ดีเลิศ มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่ม เป้าหมาย เช่ือมโยงกับชีวิตจริง 

3 ดี มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่ม เป้าหมาย 

2 ปานกลาง มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

1 ก าลังพัฒนา มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

2.4 พัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

5 ยอดเยี่ยม มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพตรง
ตามความต้องการของครูและ สถานศึกษาและจัดให้มีชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนางาน และการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมี
คุณภาพ 

4 ดีเลิศ มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพตรง
ตามความต้องการของครูและ สถานศึกษาและจัดให้มีชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนางาน และการเรียนรู้ของผู้เรียน 

3 ดี มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพตรง
ตามความต้องการของครูและ สถานศึกษา และจัดให้มีชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนางาน 

2 ปานกลาง มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพตรง
ตามความต้องการของครูและ สถานศึกษา 

1 ก าลังพัฒนา มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
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2.5 จัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคม
ท่ีเอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้       

5 ยอดเยี่ยม มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพท้ังภายในและภายนอก
ห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัยสูง 

4 ดีเลิศ มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพท้ังภายในและภายนอก
ห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัย 

3 ดี มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพท้ังภายในและภายนอก
ห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
ท่ีมีความปลอดภัย 

2 ปานกลาง มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพท้ังภายในและภายนอก
ห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 

1 ก าลังพัฒนา มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพท้ังภายในและภายนอก
ห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคม แต่ยังไม่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู ้

2.6 จัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

5 ยอดเยี่ยม มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับสภาพ
สถานศึกษา 

4 ดีเลิศ มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับสภาพสถานศึกษา 

3 ดี มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ตามสภาพของสถานศึกษา 

2 ปานกลาง มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ 

1 ก าลังพัฒนา มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้แต่ยังไม่ครอบคลุม 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และ
สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 

5 ยอดเยี่ยม ครูจ านวนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถน าไปจัดกิจกรรมได้
จริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มีนวัตกรรมในการ
จัดการเรียนรู้และมีการเผยแพร่ 

4 ดีเลิศ ครูจ านวนร้อยละ 70-79 มีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถน าไปจัดกิจกรรมได้
จริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มีนวัตกรรมในการ
จัดการเรียนรู้และมีการเผยแพร่ 

3 ดี ครูจ านวนร้อยละ 60-69 มีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถน าไปจัดกิจกรรมได้
จริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มีนวัตกรรมในการ
จัดการเรียนรู้และมีการเผยแพร่ 

2 ปานกลาง ครูจ านวนร้อยละ 50-59 มีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถน าไปจัดกิจกรรมได้
จริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มีนวัตกรรมในการ
จัดการเรียนรู้และมีการเผยแพร่ 

1 ก าลังพัฒนา ครูจ านวนต่ ากว่าร้อยละ 50 มีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถน าไปจัดกิจกรรมได้
จริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มีนวัตกรรมในการ
จัดการเรียนรู้และมีการเผยแพร่ 

3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู ้
 

5 ยอดเยี่ยม ครูจ านวนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีการใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
แหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้โดยสร้าง
โอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

4 ดีเลิศ ครูจ านวนร้อยละ 70-79 มีการใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
แหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้โดยสร้าง
โอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

3 ดี ครูจ านวนร้อยละ 60-69 มีการใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
แหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้โดยสร้าง
โอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
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3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู้ (ต่อ) 
 

2 ปานกลาง ครูจ านวนร้อยละ 50-59 มีการใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
แหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้โดยสร้าง
โอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

1 ก าลังพัฒนา ครูจ านวนต่ ากว่าร้อยละ 50 มีการใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้โดย
สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

3.3 มีการบริหาร
จัดการ 
ช้ันเรียนเชิงบวก 
 

5 ยอดเยี่ยม ครูจ านวนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
เด็กรักท่ีจะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 

4 ดีเลิศ ครูจ านวนร้อยละ 70-79  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
เด็กรักท่ีจะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 

3 ดี ครูจ านวนร้อยละ 60-69 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
เด็กรักท่ีจะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 

2 ปานกลาง ครูจ านวนร้อยละ 50-59 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
เด็กรักท่ีจะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 

1 ก าลังพัฒนา ครูจ านวนต่ ากว่าร้อยละ 50 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
เด็กรักท่ีจะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 

3.4 ตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็น 
ระบบ และน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

5 ยอดเยี่ยม ครูจ านวนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและ
ประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ผู้เรียน และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

4 ดีเลิศ ครูจ านวนร้อยละ 70-79 มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและ
ประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ผู้เรียน และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

3 ดี ครูจ านวนร้อยละ 60-69 มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและ
ประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ผู้เรียน และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

2 ปานกลาง ครูจ านวนร้อยละ  50-59 มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและ
ประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ผู้เรียน และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

1 ก าลังพัฒนา ครูจ านวนต่ ากว่าร้อยละ 50 มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและ
ประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ผู้เรียน และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

มาตรฐาน/ 
ประเด็นพิจารณา 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การพิจารณา 

3.5 มีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อ
ปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู ้ 

5 ยอดเยี่ยม ครูจ านวนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ ครูและผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ และเป็น
แบบอย่างท่ีดีได้ 

4 ดีเลิศ ครูจ านวนร้อยละ 70-79 มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ ครูและผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้

3 ดี ครูจ านวนร้อยละ 60-69 มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ ครูและผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้

2 ปานกลาง ครูจ านวนร้อยละ 50-59 มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ ครูและผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้

 1 ก าลังพัฒนา ครูจ านวนต่ ากว่าร้อยละ 50 มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ ครูและผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้


