
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 
เร่ือง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพือ่การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
--------------------------------- 

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ  ได้ประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งเหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้คือ  แนวทางในการด าเนินงานตามประกาศ
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ไม่สอดคล้องกับหลักการประกัน
คุณภาพการศึกษาท่ีแท้จริง  จึงส่งผลให้การด าเนินการประกันคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไม่สัมพันธ์กันเกิดความซ้ าซ้อน
และคาดเคล่ือนในการปฏิบัติ ท าให้ไม่สะท้อนความเป็นจริงและเป็นการสร้างภาระให้สถานศึกษา     

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่องมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานและ
แนวทางปฏิบัติในการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ลงวันท่ี  ๓๑  ตุลาคม  ๒๕๖๑  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  ปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานจากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง  ท้ังบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  ผู้ปกครองและประชาชนในชุมชนให้
เหมาะสมและสอดคล้องกัน  เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก  โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ในการประชุม  ครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๔   เมื่อวันท่ี  ๖  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔  

เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม มีคุณภาพและมาตรฐาน  จึง
ก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนา คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้น ฐาน  
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 
   ประกาศ ณ วันท่ี   ๑๖  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
    
 

                                          
                         
    (นายอ านาจ   ปราบหนองบัว)     (นายประสาน   กองทอง) 

     ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน      ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 
          โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนบท้ายประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 
เร่ือง ก าหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมายของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
............................................................. 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเดน็การพิจารณา 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม* 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเ้รียน ดีเลิศ 

๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ  ดีเลิศ 
๒) มคีวามสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน

ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
ดีเลิศ 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดีเลิศ 

๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ยอดเยี่ยม 

๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 

๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ดีเลิศ 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ยอดเยี่ยม 

๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเยี่ยม 

๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ยอดเยี่ยม 

๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ยอดเยี่ยม 

๕) ใฝ่เรียนรู้คู่คุณธรรม ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ* 
๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน ดีเลิศ 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 

   ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร  
         สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ 

   ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ 
   ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
         อย่างมีคุณภาพ 

ดีเลิศ 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ 
      การจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 

๒.๗ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม* 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป 
      ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ยอดเยี่ยม 

๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม 

๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนานักเรียน ยอดเยี่ยม 

๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง 
      การจัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 



 

*หมายเหตุ การก าหนดค่าเป้าหมาย 
 ๑. ศึกษาข้อมูลเดิม จากผลการประเมินต่าง ๆ ท่ีผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย 
 ๒. การก าหนดค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐาน ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ ๕ ระดับ เพื่อให้สอดคล้องกับการ
ประเมิน ดังนี้ 

  ระดับ ๕ ยอดเยี่ยม   
  ระดับ ๔ ดีเลิศ  
  ระดับ ๓ ดี  
  ระดับ ๒ ปานกลาง 
  ระดับ ๑ ก าลังพัฒนา 
 ๓. การก าหนดค่าเป้าหมายในแต่ละประเด็นพิจารณา จะก าหนดเป็นระดับคุณภาพหรือเป็นร้อยละตามความ

เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
     ๔. การต้ังค่าเป้าหมายเชิงปริมาณในบางประเด็น  สถานศึกษาควรก าหนดเพื่อใช้ตรวจสอบว่า  การด าเนินงานพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้บรรลุเป้าหมายท่ีต้ังไว้หรือสูงกว่า  คงท่ี  หรือต่ ากว่า  (ลักษณะข้อมูลเชิงปริมาณ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนบท้ายประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 
เร่ือง ก าหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมายของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จตามประเด็นพิจารณาในมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผูเ้รียน  ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม(๕) 
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเ้รียน 

ประเด็นพิจารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ ระดับคุณภาพ 
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน 
การส่ือสาร และการคิดค านวณ 

๑) ร้อยละ  ๙๐ ของนักเรียนมีของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของวิชาภาษาไทยพื้นฐาน  ผลการเรียนระดับ ๒ ขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 

๒) ร้อยละ ๘๕ ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของวิชา
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  ผลการเรียนระดับ ๒  ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

๓) ร้อยละ ๘๕ ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของวิชา
ภาษาจีน  ผลการเรียนระดับ ๒  ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

๔) ร้อยละ  ๘๕ ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของวิชา
คณิตศาสตร์พื้นฐาน  ผลการเรียนระดับ ๒  ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

๑) ร้อยละ  ๘๐ ของนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๖  
มีผลการประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา  
ระดับ ๓ 

ดีเลิศ 

๓)  มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม    

๑) ร้อยละ ๘๕ ของนักเรียน มีผลงาน / โครงการ / โครงงาน /
ส่ิงประดิษฐ์/ ช้ินงาน STEM  อย่างน้อยจ านวน ๑ ช้ินต่อ ๑ คน   
( ม. ต้น , ม. ปลาย)  

ดีเลิศ 

๔)  มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร     

๑) ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียน สามารถใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ 
การส่ือสาร  การท างาน ผลการประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป   

ยอดเยี่ยม 

๒) ร้อยละ ๙๐  ของนักเรียน สามารถส่ือสารและน าเสนอผลงานโดย
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป   

ยอดเยี่ยม 

๓) ร้อยละ ๙๐  ของนักเรียน  มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม ผลการประเมินระดับ ๔ 
ขึ้นไป   

ยอดเยี่ยม 

๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา    

๑) ร้อยละ  ๘๕ ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาในกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลการเรียน
ระดับ  ๒ ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

๒) ร้อยละ  ๘๕ ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาในกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์  ผลการเรียนระดับ ๒ ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

๓) ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาในกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย  ผลการเรียนระดับ ๒ ขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 

๔) ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาในกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ  ผลการเรียนระดับ  ๒  
ขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 



๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน (ต่อ) 
ประเด็นพิจารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ ระดับคุณภาพ 

 ๕) ร้อยละ ๘๕ ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาในกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ  ผลการเรียนระดับ ๒ 
ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

๖) ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาในกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ ผลการเรียนระดับ ๒  
ขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 

๗) ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาในกลุ่มสาระฯ ศิลปะ  ผลการเรียนระดับ  ๒ ขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 

๘) ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาในกลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ ผลการเรียนระดับ ๒ ขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 

๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติ
ท่ีดีต่องานอาชีพ 

๑) ร้อยละ ๘๕ ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาในกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ  รายวิชาผลิตได้ขายเป็น
ผลการเรียนระดับ  ๓  ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

๒) ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนตามโครงการพัฒนาหลักสูตรสู่ความเป็น
เลิศด้านภาษาจีน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาในกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ รายวิชาภาษาจีน 
ผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

๓) ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนตามโครงการพัฒนาหลักสูตรสู่ความเป็น
เลิศด้านคอมพิวเตอร ์ มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาในกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
รายวิชาคอมพิวเตอร์  ผลการเรียนระดับ  ๓  ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

๔) ร้อยละ  ๙๕ ของนักเรียนตามโครงการพัฒนาหลักสูตรสู่ความ
เป็นเลิศด้านฟุตบอล ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาในกลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาฟุตบอล 
ผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 

๕) ร้อยละ ๘๕ ของนักเรียนตามโครงการพัฒนาหลักสูตรสู่ความเป็น
เลิศด้านวอลเลย์บอล มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาในกลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา  
รายวิชาวอลเลย์บอล ผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

๖) ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนตามโครงการพัฒนาหลักสูตรสู่ความเป็น
เลิศด้านอาหารไทย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาในกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ รายวิชาอาหารไทย 
ผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 

 
 
 
 



      ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน (ต่อ) 
ประเด็นพิจารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ ระดับคุณภาพ 

 ๗) ร้อยละ  ๙๐  ของนักเรียนตามโครงการพัฒนาหลักสูตรสู่ความ
เป็นเลิศด้านส่ิงประดิษฐ์  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาในกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ รายวิชางานประดิษฐ์ 
ผลการเรียนระดับ  ๓ ขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 

๘) ร้อยละ ๗๕  ของนักเรียนตามโครงการพัฒนาหลักสูตรสู่ความ
เป็นเลิศด้านกีต้าร์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาในกลุ่มสาระฯ ศิลปะ รายวิชากีตาร์  ผลการเรียนระดับ  
๓  ขึ้นไป 

ดี 

๙)  ร้อยละ ๘๐  ของนักเรียนตามโครงการพัฒนาหลักสูตรสู่ความ
เป็นเลิศด้านภาษาญี่ปุ่น  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาในกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ รายวิชาภาษาญี่ปุ่น  
ผลการเรียนระดับ  ๓  ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

๑๐) ร้อยละ ๘๐  ของนักเรียนตามโครงการพัฒนาหลักสูตรสู่ความ
เป็นเลิศด้านงานช่าง  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาในกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ รายวิชางานช่าง 
ผลการเรียนระดับ  ๓  ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

๑๑) ร้อยละ ๘๐  ของนักเรียนตามโครงการพัฒนาหลักสูตรสู่ความ
เป็นเลิศด้านดนตรีไทย  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาในกลุ่มสาระฯ ศิลปะ รายวิชาดนตรีไทย  ผลการเรียน
ระดับ  ๓  ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

                                        
                                             
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ ระดับคุณภาพ 
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

๑) ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนมีความจงรักภักดีต่อรักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์  ผลการประเมินระดับ ๒ ขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 

๒) ร้อยละ ๙๕ ของนักเรียนมีความซื่อสัตย์  สุจริต   ผลการประเมิน
ระดับ ๒ ขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 

๓) ร้อยละ ๙๕ ของนักเรียนมีวินัย  ผลการประเมนิระดับ ๒ ขึ้นไป ยอดเยี่ยม 

๔) ร้อยละ ๙๕ ของนักเรียนใฝ่เรียนรู้  ผลการประเมินระดับ ๒ 
 ขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 

๕) ร้อยละ ๙๕ ของนักเรียนอยู่อย่างพอเพียง ผลการประเมินระดับ 
๒ ขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 

๖) ร้อยละ ๙๕ ของนักเรียนมีความมุ่งมั่นในการท างาน   
ผลการประเมินระดับ ๒ ขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 

๗) ร้อยละ ๙๕ ของนักเรียนมีความรักความเป็นไทย   
ผลการประเมินระดับ ๒ ขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 

๘) ร้อยละ ๙๕ ของนักเรียนผู้เรียนมีจิตสาธารณะ   
ผลการประเมินระดับ ๒ ขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 

    



      
ประเด็นพิจารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ ระดับคุณภาพ 

๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทย 

๑) ร้อยละ  ๙๕ ของนักเรียน  นิยมไทย เห็นคุณค่าในภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย  ภูมิใจในวัฒนธรรมและความเป็นไทย   
ผลการประเมินระดับ  ๒  ขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 

๒) ร้อยละ ๙๕  ของนักเรียน มีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนา
ส่ิงแวดล้อม  ผลการประเมินระดับ ๒ ขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 

๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย    

๑) ร้อยละ  ๙๐ ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาในกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ รายวิชาหน้าท่ีพลเมือง    
ผลการเรียนระดับ ๒ ขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 

๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ๑) ร้อยละ 90 ของนักเรียน มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออก
ก่าลังกายสม ่าเสมอ และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ยอดเยี่ยม 

2) ร้อยละ  90 ของนักเรียน มีพัฒนาการทางร่างกาย และการ
เจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ยอดเยี่ยม 

3) ร้อยละ  90 ของนักเรียน เห็นคุณค่าในตนเอง  มีความมั นใจ  
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 

ยอดเยี่ยม 

4) ร้อยละ  90 ของนักเรียน มีมนุษยสัมพันธ์ที ดีให้เกียรติผู้อื น และ
อยู่ร่วมกับคนอื นอย่างมีความสุข 

ยอดเยี่ยม 

๕) ใฝ่เรียนรู้คู่คุณธรรม  
(อัตลักษณ์ของนักเรียน) 

๑) ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียน เป็นคนช่างสังเกตอยากรู้อยากเห็น  
 มีความพยายามและต้ังใจ  มีความขยันและอดทน  มีความ
รับผิดชอบ  มีความมั่นใจในตนเอง  การกล้าคิดริเริ่มการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง  การมีเหตุผล  ผลการประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 

๒) ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียน ประพฤติตนถูกต้องตามกฎระเบียบของ
โรงเรียน  เก็บส่ิงของผู้อื่นได้น าไปแจ้งเพื่อส่งคืนเจ้าของ ปฏิบัติงานท่ี
ได้รับมอบหมายได้ส าเร็จด้วยดี  ท้ิงขยะถูกท่ีและรักษาความสะอาด
บริเวณโรงเรียน ผลการประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 

 
มาตรฐานที่ ๒  ด้านการบริหารและการจัดการ  ระดับคุณภาพ ดีเลิศ(๔) 

ประเด็นพิจารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ ระดับคุณภาพ 
๑) มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ี
สถานศึกษาก าหนดชัดเจน       

๑) สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ไว้
อย่างชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา  ความต้องการของ
ชุมชน ท้องถิ่น  วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ  นโยบาย
ของรัฐบาลและของต้นสังกัดรวมท้ังทันต่อการเปล่ียนแปลงของ
สังคม  ผลการประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

๒) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา       

๑) สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที 
ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา ผลการประเมินระดับ 4 ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

 
 
 
 



มาตรฐานที่ ๒  ด้านการบริหารและการจัดการ (ต่อ)  
ประเด็นพิจารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ ระดับคุณภาพ 

๓)  ด าเนินงานพฒันาวิชาการท่ีเน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย       

๑) สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
เช่ือมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย   
ผลการประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

๒) สถานศึกษามีกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้าน เช่ือมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย   
ผลการประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

๓) สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา   
ผลการประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

๔) สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา ผลการประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

๔) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ      

๑) สถานศึกษามีแผนพัฒนาวิชาชีพของครูและบุคลากร 
ผลการประเมินระดับ  ๔  ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

๒) สถานศึกษามีการด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรตาม
แผนพัฒนาวิชาชีพ ผลการประเมินระดับ ๔  ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

๓) สถานศึกษามีการประเมินผลการพัฒนาครูและบุคลากรอย่างเป็น
ระบบ  ผลการประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

๔) สถานศึกษามีการน าผลประเมินไปใช้ในการวางแผนพัฒนาครู
และบุคลากร (ในรูปแบบ SAR)  ผลการประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

๕) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ      

๑) สถานศึกษามีอาคารเรียนท่ีเพียงพอ  ใช้การได้ดี  และสะอาด 
ถูกสุขลักษณะ ตามมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา ผลการประเมิน
ระดับ  ๔  ขึ้นไป   

ดีเลิศ 

๒) สถานศึกษามีสภาพแวดล้อม  สะอาด  ปลอดภัย  มีพื้นท่ีสีเขียว
ร่มรื่น  เพียงพอส าหรับนักเรียน ตามมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา  
ผลการประเมินระดับ  ๔  ขึ้นไป   

ดีเลิศ 

๓) สถานศึกษาด าเนินการจัดระบบป้องกันการบาดเจ็บ และสร้าง
เสริมความปลอดภัย ตามมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา  ผลการ
ประเมินระดับ  ๔  ขึ้นไป   

ดีเลิศ 

๖)  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

๑)  สถานศึกษามีระบบการจัดหา  การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  ท่ีเหมาะสมกับ
สภาพของสถานศึกษา  ผลการประเมินระดับ  ๔  ขึ้นไป   

ดีเลิศ 

 ๒) สถานศึกษามีการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อใช้ในการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  ท่ีเหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา  ผลการประเมินระดับ  ๔  ขึ้นไป     

ดีเลิศ 

๗)  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
(เอกลักษณ์ของสถานศึกษา) 

๑) สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  ผลการประเมินระดับ ๔  
ขึ้นไป   

ดีเลิศ 

  
 
 
 



มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม(๕) 
ประเด็นพิจารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ ระดับคุณภาพ 

๑) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริงและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้       

๑) ร้อยละ ๙๕  ของครู มีความสามารถในการจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา  ผลการประเมินระดับ ๔ 
ขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 

๒) ร้อยละ ๘๕ ของครู จัดการเรียนรู้ Active Learning    
ผลการประเมินระดับ  ๔  ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

๓) ร้อยละ ๙๕ ของครู  มีการใช้เทคนิคการสอนท่ีหลากหลาย    
ผลการประเมินระดับ  ๔  ขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 

๒) ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ  
และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้       

๑) ร้อยละ ๙๕ ของครู  พัฒนาและใช้ส่ือการสอน ส่ือเทคโนโลยีและ
แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ท่ีสอดคล้องกับตัวชี้วัด   
ผลการประเมินระดับ  4  ขึ้นไป   

ยอดเยี่ยม 

๓) มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิง
บวก       

๑) ร้อยละ ๙๕ ของครู สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน   
ผลการประเมินระดับ ๔  ขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 

๒) ร้อยละ ๙๕ ของครู เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการสร้าง
วินัย  ข้อตกลงและแนวทางการเรียนรู้และการปฏิบัติตนในการอยู่
ร่วมกัน  ผลการประเมินระดับ  ๔  ขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 

๓) ร้อยละ ๙๕ ของครู ส่งเสริมการสร้างมิตรภาพระหว่างนักเรียน  
ผลการประเมินระดับ ๔  ขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 

๔) ตรวจสอบและประเมินนักเรียน
อย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน       

๑) ร้อยละ ๙๕ ของครู มีข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล และน าไป
วางแผนจัดการเรียนการสอน  ผลการประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 

๒) ร้อยละ  ๙๕  ของครู มีแผนการวัดและประเมินผลนักเรียน
ชัดเจน  ผลการประเมินระดับ  ๔ ขึ้นไป   

ยอดเยี่ยม 

๓) ร้อยละ  ๙๕  ของครู มีการวิเคราะห์ผลการเรียนของนักเรียน
และน าผลมาพัฒนาให้นักเรียนบรรลุตามตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ของ
หลักสูตร  ผลการประเมิน  ๔  ขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 

๕)  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

๑) ร้อยละ  ๙๕ ของครู มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวิชาการ  
ภาคเรียนละ ๒๕ ช่ัวโมง  ผลการประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 

๒) ร้อยละ  ๙๕ ของครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปล่ียน
ความรู้และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อน าไปใช้ใน
การปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง   
ผลการประเมินระดับ ๔  ขึ้นไป  

ยอดเยี่ยม 

๓) ร้อยละ  ๘๕  ของครูและบุคลากรใช้กระบวนการ  PLC  
ในการพัฒนางาน  ผลการประเมินระดับ ๔  ขึ้นไป  

ดีเลิศ 

หมายเหตุ  
  เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพของมาตรฐาน  มี  ๕  ระดับ  ดังนี้ 
    -ระดับยอดเย่ียม ร้อยละ  ๙๐  ขึ้นไป 
     -ระดับดีเลิศ  ร้อยละ  ๘๐.๐๐ – ๘๙.๙๙ 
   -ระดับดี      ร้อยละ  ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙ 
   -ระดับปานกลาง  ร้อยละ  ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙ 
   -ระดับก าลังพัฒนา  น้อยกว่าร้อยละ  ๖๐.๐๐  


