
 

 

ประกาศโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
เรื่อง การใช้มาตรฐานและค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 
……………………………………………………………………………………. 

ตามกฎกระทรวงว ่าด้วย การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 3 ให้สถานศึกษา 
แต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกำหนดมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ และประเภทการศึกษา ที่รัฐมนตรีว่าการ  
กระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับ  
ปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่ ๖  
สิงหาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๓ มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการ 
บริหารและการจัดการ และมาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ นโยบาย 
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กำหนดเป้าหมาย และยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพ 
คนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรฐาน 9 (3) ได้กำหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัด
การศึกษาให้ยึดหลักที่สำคัญข้อหนึ่ง คือมีการกำหนด มาตรฐาน และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุก
ระดับและประเภท และมาตรา 48 ให้หน่วยงาน ต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการ
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงาน ต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผย
ต่อสาธารณชน เพื ่อนำไปสู ่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื ่อรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก 

 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา จึงได้กำหนดมาตรฐานการศึกษาและเป้าหมายของมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยได้กำหนดให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และสอดคล้องกับศักยภาพของนักเรียน ชุมชนและท้องถิ่น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการมีส่วนร่วมของผู้เกี ่ยวข้อง เพื่อ ใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานการประกัน
คุณภาพภายใน การดำเนินการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและเพื่อรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก ตามเอกสารทีแ่นบท้ายประกาศนี ้

 

    ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม 2565  
 

      

      (นายธีวราช อ่อนหวาน) 
       ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
 



มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 

 

มาตรฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

(ระดับคุณภาพ) 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ ยอดเยี่ยม 
๒) มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ยอดเยี่ยม 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ยอดเยี่ยม 
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ยอดเยี่ยม 
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ยอดเยี่ยม 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ยอดเยี่ยม 
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเยี่ยม 
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ยอดเยี่ยม 
๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
๒.๑ การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 
๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และ ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ยอดเยี่ยม 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 

ยอดเยี่ยม 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม 
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม 

 

 



ค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
แนบท้ายประกาศโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 

เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ปีการศึกษา 2565 
ฉบับลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ.2565 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพ 
เป้าหมาย 

ระดับคุณภาพ 
แปลผล 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 5 ยอดเยี่ยม 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 5 ยอดเยี่ยม 
1) มีความสามารถในการอ่าน การ
เขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ 

ผู้เรียนจำนวนร้อยละ 80 มีความสามารถ
ในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการ
ติดคำนวณระดับดีขึ้นไป 

5 ยอดเยี่ยม 

2) มีความสนใจในการคิด วิเคราะห์
คิดอย่างมีวิจารณาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 

ผู้เรียนจำนวนร้อยละ 90 มีความสามารถ
ในการคิด วิเคราะห์คิดอย่างมรวิจารณาณ 
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหาระดับดีขึ้นไป 

5 ยอดเยี่ยม 

3) มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 

ผู้เรียนจำนวนร้อยละ 90 มีความสามารถ
ในการสร้างนวัตกรรมระดับดีขึ้นไป 

5 ยอดเยี่ยม 

4) มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ผู้เรียนจำนวนร้อยละ 90 มีความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารระดับดีขึ้นไป 

5 ยอดเยี่ยม 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ระดับดีขึ้นไป มีค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 70 1 ขึ้นไป 

5 ยอดเยี่ยม 

6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจต
คติท่ีดีต่องานอาชีพ 

ผู้เรียนจำนวนร้อยละ 90 มีความรู้ ทักษะ
และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ระดับดีขึ้นไป 

5 ยอดเยี่ยม 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 5 ยอดเยี่ยม 
1) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี
ตามท่ีสถานกำหนด 

ผู้เรียนจำนวนร้อยละ 90 มีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์และค่านิยมที่ดีตามที่สถาน
กำหนด ระดับดีขึ้นไป 

  

2) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทย 

ผู้เรียนจำนวนร้อยละ 90 มีความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย ระดับดีขึ้นไป 

5 ยอดเยี่ยม 

3) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 

ผู้เรียนจำนวนร้อยละ 90 ยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
ระดับดีข้ึนไป 

5 ยอดเยี่ยม 

4) มีสุขภาวะทางร่างกายและจิต
สังคม 

ผู้เรียนจำนวนร้อยละ 90 มีสุขภาวะทาง
ร่างกายและจิตสังคม  ระดับดีขึ้นไป 

5 ยอดเยี่ยม 

1เฉพาะกลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ต้องมีค่าเป้าหมายมากกว่า ร้อยละ 67 ขึ้นไป 



มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพ 
เป้าหมาย 

ระดับคุณภาพ 
แปลผล 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการ 5 ยอดเยี่ยม 
2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธ
กิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

สถานศึกษามีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธ
กิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจนสอดคล้อง
กับบริบทของสถานศึกษาความต้องการ
ชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษา
แห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

5 ยอดเยี่ยม 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา 

สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษาท่ีชัดเจน มีประสิทธิภาพ
ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการนำข้อมูลมาใช้ใน
การปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่องและ
เป็นแบบอย่างได้ 

5 ยอดเยี่ยม 

2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

สถานศึกษามีการดำเนินงานพัฒนา
วิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่ม 
เป้าหมายเชื่อมโยงกับชีวิตจริง 

5 ยอดเยี่ยม 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

สถานศึกษามีการพัฒนาครูและบุคลากร
ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตาม
ความต้องการของครูและสถานศึกษา และ
จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือ
พัฒนางานและการเรียนรู้ใของผู้เรียน
อย่างมีคุณภาพ 

5 ยอดเยี่ยม 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 

สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน
และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและมีความ
ปลอดภัย 

5 ยอดเยี่ยม 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 

สถานศึกษามีการจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม
กับสภาพสถานศึกษา 

5 ยอดเยี่ยม 

 

 

 



มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาการพัฒนาคุณภาพ 
เป้าหมาย 

ระดับคุณภาพ 
แปลผล 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 5 ยอดเยี่ยม 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ครูจำนวนร้อยละ 90 มีการจัดการเรียนรู้
ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่
สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริงและ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มี
นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และมีการ
เผยแพร่ 

5 ยอดเยี่ยม 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศและ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ครูจำนวนร้อยละ 90 มีการใช้สื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้
ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

5 ยอดเยี่ยม 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง
บวก 

ครูจำนวนร้อยละ 90 มีการบริหารจัดการ
ชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้และ
เรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 

5 ยอดเยี่ยม 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

ครูจำนวนร้อยละ 90 มีการตรวจสอบ
และประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มี
ขั้นตอน โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัด
และประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้า
หมานในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ผู้เรียนและนำผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

5 ยอดเยี่ยม 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

ครูจำนวนร้อยละ 90 มีชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครุและ
ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ครูและผู้เกี่ยวข้องมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

5 ยอดเยี่ยม 

ระดับคุณภาพในภาพรวม ยอดเยี่ยม 
 

 
 
 
 
 



เกณฑ์การประเมินคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 

ประจำปีการศึกษา 2565 

มาตรฐาน/ประเด็น
พิจารณา 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การพิจารณา 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1) มีความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การสื่อสาร
และการคิดคำนวณ 

5 ยอดเยี่ยม ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด 
คำนวณตามระดับชั้นสูงกว่าเป้าหมายสถานศึกษากำหนด ร้อยละ 
3 ขึ้นไป 

4 ดีเลิศ 

 
ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด 
คำนวณตามระดับชั้นสูงกว่าเป้าหมายสถานศึกษากำหนดไม่เกิน 
ร้อยละ 3 

3 ดี ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
คำนวณ ตามระดับชั้นเป็นไปตามเป้าหมายสถานศึกษากำหนด 

2 ปานกลาง ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
คำนวณ ตามระดับชั้นเป็นไปตามเป้าหมายสถานศึกษากำหนด 

หรือต่ำกว่าเป้าหมายไม่เกินร้อยละ 3 
1 กำลังพัฒนา ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด 

คำนวณตามระดับชั้นต่ำกว่าเป้าหมายสถานศึกษากำหนด หรือต่ำ 
กว่าเป้าหมายเกินร้อยละ 3 ขึ้นไป 

2) มีความสนใจในการคิด 
วิเคราะห์คิดอย่างมี
วิจารณาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา 

5 ยอดเยี่ยม จำนวนผู้เรียนร้อยละ 80 ขึ้นไปมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ 
แก้ปัญหาในระดับดีขึ้นไป  

4 ดีเลิศ 

 
จำนวนผู้เรียนร้อยละ 70-79 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ 
แก้ปัญหาในระดับดีขึ้นไป 

3 ดี จำนวนผู้เรียนร้อยละ 60-69 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ 
แก้ปัญหาในระดับดีขึ้นไป 

2 ปานกลาง จำนวนผู้เรียนร้อยละ 50-59 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ 
แก้ปัญหาในระดับดีขึ้นไป 

1 กำลังพัฒนา ผู้เรียนน้อยกว่าร้อยละ 50 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด 
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ คิดเห็น และแก้ปัญหา  
ระดับดีข้ึนไป 

 
 



มาตรฐาน/ประเด็น
พิจารณา 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การพิจารณา 

3) มีความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม 

5 ยอดเยี่ยม ผู้เรียนจำนวนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีความสามารถในการสร้าง 
นวัตกรรม ระดับดีขึ้นไป 

4 ดีเลิศ 

 
ผู้เรียนจำนวนร้อยละ 70-79 มีความสามารถในการสร้าง 
นวัตกรรม ระดับดีขึ้นไป 

3 ดี ผู้เรียนจำนวนร้อยละ 60-69 มีความสามารถในการสร้าง 
นวัตกรรม ระดับดีขึ้นไป 

2 ปานกลาง ผู้เรียนจำนวนร้อยละ 50-59 มีมีความสามารถในการสร้าง 
นวัตกรรม ระดับดีขึ้นไป 

1 กำลังพัฒนา ผู้เรียนจำนวนต่ำกว่าร้อยละ 50 มีความสามารถในการสร้าง 
นวัตกรรม ระดับดีขึ้นไป 

4) มีความสามารถใน 
การใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศและการ 
สื่อสาร 
 

5 ยอดเยี่ยม ผู้เรียนจำนวนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีความสามารถในการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับดีข้ึนไป 

4 ดีเลิศ 

 
ผู้เรียนจำนวนร้อยละ 70-79 มีความสามารถในการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับดีข้ึนไป 

3 ดี ผู้เรียนจำนวนร้อยละ 60-69 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสาร ระดับดีขึ้นไป 

2 ปานกลาง ผู้เรียนจำนวนร้อยละ 60-69 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
สารสนเทศและการสื่อสาร ระดับดีขึ้นไป 

1 กำลังพัฒนา ผู้เรียนจำนวนต่ำกว่าร้อยละ 50 มีความสามารถในการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับดีข้ึนไป 

5) มีผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนตาม 
หลักสูตรสถานศึกษา 
 
 

5 ยอดเยี่ยม ผู้เรียนจำนวนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
ระดับดีข้ึนไป สูงกว่าเป้าหมายสถานศึกษากำหนด ร้อยละ 2 ขึ้น 
ไป 

4 ดีเลิศ 

 
ผู้เรียนจำนวนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
ระดับดีข้ึนไป สูงกว่าเป้าหมายสถานศึกษากำหนดไม่เกินร้อยละ 2 

3 ดี ผู้เรียนจำนวนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
ระดับดีข้ึนไป เป็นไปตามเป้าหมายสถานศึกษากำหนด 

2 ปานกลาง ผู้เรียนจ านวนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
ระดับดีข้ึนไป เป็นไปตามเป้าหมายสถานศึกษาก าหนด หรือต่ำ
กว่าเป้าหมายไม่เกินร้อยละ 2 

1 กำลังพัฒนา ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
ระดับดีข้ึนไป ต่ำกว่าเป้าหมายสถานศึกษากำหนดเกินร้อยละ 2 

 

 

 



มาตรฐาน/ประเด็น
พิจารณา 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การพิจารณา 

6) มีความรู้ ทักษะ 
พ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดี 
ต่องานอาชีพ 
 

5 ยอดเยี่ยม ผู้เรียนจำนวนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและ 
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ระดับดีขึ้นไป 

4 ดีเลิศ 

 
ผู้เรียนจำนวนร้อยละ 70-79 มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติ 
ที่ดีต่องานอาชีพ ระดับดีขึ้นไป 

3 ดี ผู้เรียนจำนวนร้อยละ 70-79 มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติ 
ที่ดีต่องานอาชีพ ระดับดีขึ้นไป 

2 ปานกลาง ผู้เรียนจำนวนร้อยละ 70-79 มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติ 
ที่ดีต่องานอาชีพ ระดับดีขึ้นไป 

1 กำลังพัฒนา ผู้เรียนจำนวนต่ำกว่าร้อยละ 50 มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและ 
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ระดับดีขึ้นไป 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
1) มีคุณลักษณะและ 
ค่านิยมท่ีดีตามท่ี 
สถานศึกษาก าหนด 
 

5 ยอดเยี่ยม ผู้เรียนจำนวนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยมที่ดีตามที่ 
สถานศึกษากำหนด ระดับดีขึ้นไป สูงกว่าเป้าหมายสถานศึกษา 
กำหนด ร้อยละ 2 ขึ้นไป 

4 ดีเลิศ 

 
ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษา 
กำหนด ระดับดีขึ้นไปสูงกว่าเป้าหมายสถานศึกษากำหนดไม่เกิน 
ร้อยละ 2 

3 ดี ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษา 
กำหนด ระดับดีขึ้นไปสูงกว่าเป้าหมายสถานศึกษากำหนดไม่เกิน 
รอ้ยละ 2 

2 ปานกลาง ผู้เรียน มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยมที่ดีตามท่ี 
สถานศึกษากำหนด ระดับดีขึ้นไปเป็นไปตามเป้าหมายสถานศึกษา
กำหนด หรือต่ำกว่าเป้าหมายไม่เกินร้อยละ 2 

1 กำลังพัฒนา ผู้เรียน มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยมที่ดีตามท่ี 
สถานศึกษากำหนด ระดับดีขึ้นไป ต่ำกว่าเป้าหมายมากกว่า 
ร้อยละ 2  

2) มีความภูมิใจ 
ในท้องถิ่นและ 
ความเป็นไทย 
 

5 ยอดเยี่ยม ผู้เรียนจำนวนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความ 
เป็นไทย ระดับดีขึ้นไป 

4 ดีเลิศ 

 
ผู้เรียนจำนวนร้อยละ 70-79 มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความ 
เป็นไทย ระดับดีขึ้นไป 

3 ดี ผู้เรียนจำนวนร้อยละ 60-69 มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความ 
เป็นไทย ระดับดีขึ้นไป 

2 ปานกลาง ผู้เรียนจำนวนร้อยละ 50-59 มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความ 
เป็นไทย ระดับดีขึ้นไป 

1 กำลังพัฒนา ผู้เรียนจำนวนต่ำกว่าร้อยละ 50 มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความ 
เป็นไทย ระดับดีขึ้นไป 



มาตรฐาน/ประเด็น
พิจารณา 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การพิจารณา 

3) ยอมรับที่จะอยู่ 
ร่วมกันบนความ 
แตกต่างและ 
หลากหลาย 
 

5 ยอดเยี่ยม ผู้เรียนจำนวนร้อยละ 80 ขึ้นไป ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ 
แตกต่างและหลากหลาย ระดับดีขึ้นไป 

4 ดีเลิศ 

 
ผู้เรียนจำนวนร้อยละ 70-79 ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ 
แตกต่างและหลากหลาย ระดับดีขึ้นไป 

3 ดี ผู้เรียนจำนวนร้อยละ 60-69 ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ 
แตกต่างและหลากหลาย ระดับดีขึ้นไป 

2 ปานกลาง ผู้เรียนจำนวนร้อยละ 50-59 ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ 
แตกต่างและหลากหลาย ระดับดีขึ้นไป 

1 กำลังพัฒนา ผู้เรียนจำนวนต่ำกว่าร้อยละ 50 ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ 
แตกต่างและหลากหลาย ระดับดีขึ้นไป 

4) มีสุขภาวะทาง 
ร่างกายและจิตสังคม 
 

5 ยอดเยี่ยม ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ระดับดีขึ้นไป 
สูงกว่าเป้าหมายสถานศึกษากำหนด ร้อยละ 2 ขึ้นไป 

4 ดีเลิศ 

 
ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ระดับดีขึ้นไป 
สูงกว่าเป้าหมายสถานศึกษากำหนดไม่เกินร้อยละ 2 

3 ดี ผู้เรียน มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ระดับดีขึ้นไป 
เป็นไปตามเป้าหมายสถานศึกษากำหนด 

2 ปานกลาง ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ระดับดีขึ้นไป เป็นไป 
ตามเป้าหมายสถานศึกษากำหนด หรือต่ำกว่าเป้าหมายไม่เกิน 
ร้อยละ 2 

1 กำลังพัฒนา ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ระดับดีขึ้นไป 
ต่ำกว่าเป้าหมายมากกว่าร้อยละ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐาน/ประเด็น
พิจารณา 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การพิจารณา 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

2.1 มีเป้าหมาย  
วิสัยทัศน์และพันธกิจที่ 
สถานศึกษากำหนด 
ชัดเจน 

 

5 ยอดเยี่ยม มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบาย 
รัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ ทันต่อการ 
เปลี่ยนแปลงของสังคม 

4 ดีเลิศ 

 
มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน  
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบาย 
รัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ 

3 ดี มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน  
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา เป็นไปได้ในการปฏิบัติ 

2 ปานกลาง มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน  
เป็นไปได้ในการปฏิบัติ 

1 กำลังพัฒนา มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดไม่ชัดเจน 
2.2 มีระบบบริหาร 
จัดการคุณภาพของ 
สถานศึกษา 

 

5 ยอดเยี่ยม มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจน มี 
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ 
สถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการนำ 
ข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่องและเป็น 
แบบอย่างได้ 

4 ดีเลิศ 

 
มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจน มี 
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ 
สถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

3 ดี มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจน ส่งผลต่อ 
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

2 ปานกลาง มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพ 
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

1 กำลังพัฒนา มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีไม่ส่งผลต่อ 
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐาน/ประเด็น
พิจารณา 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การพิจารณา 

2.3 ดำเนินงานพัฒนา 
วิชาการท่ีเน้นคุณภาพ 
ผู้เรียนรอบด้านตาม 
หลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 

5 ยอดเยี่ยม มีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม 
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่ม เป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง 
และเป็นแบบอย่างได้ 

4 ดีเลิศ 

 
มีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม 
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่ม เป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง 

3 ดี มีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม 
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่ม เป้าหมาย 

2 ปานกลาง มีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม 
หลักสูตรสถานศึกษา 

1 กำลังพัฒนา มีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตร 
สถานศึกษา 

2.4 พัฒนาครูและ 
บุคลากรให้มีความ 
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

 

5 ยอดเยี่ยม มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรง 
ตามความต้องการของครูและ สถานศึกษาและจัดให้มีชุมชนการ 
เรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนางาน และการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมี 
คุณภาพ 

4 ดีเลิศ 

 
มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรง 
ตามความต้องการของครูและ สถานศึกษาและจัดให้มีชุมชนการ 
เรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนางาน และการเรียนรู้ของผู้เรียน 

3 ดี มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรง 
ตามความต้องการของครูและ สถานศึกษา และจัดให้มีชุมชนการ 
เรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนางาน 

2 ปานกลาง มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรง 
ตามความต้องการของครูและ สถานศึกษา 

1 กำลังพัฒนา มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐาน/ประเด็น
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ระดับคุณภาพ เกณฑ์การพิจารณา 

2.5 จัดสภาพแวดล้อม 
ทางกายภาพและสังคม 
ที่เอ้ือต่อการจัดการ 
เรียนรู้  
 

5 ยอดเยี่ยม มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอก 
ห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
อย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัยสูง 

4 ดีเลิศ 

 
มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอก 
ห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
อย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัย 

3 ดี มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอก 
ห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
ที่มีความปลอดภัย 

2 ปานกลาง มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอก 
ห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 

1 กำลังพัฒนา มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอก 
ห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคม แต่ยังไม่เอ้ือต่อการจัดการ 
เรียนรู้ 

2.6 จัดระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือสนับสนุนการ 
บริหารจัดการและการ 
จัดการเรียนรู้ 
 

5 ยอดเยี่ยม มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพเพ่ือสนับสนุนการ 
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพ 
สถานศึกษา 

4 ดีเลิศ 

 
มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร 
จัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพสถานศึกษา 

3 ดี มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร 
จัดการและการจัดการเรียนรู้ตามสภาพของสถานศึกษา 

2 ปานกลาง มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร 
จัดการและการจัดการเรียนรู้ 

1 กำลังพัฒนา มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร 
จัดการและการจัดการเรียนรู้แต่ยังไม่ครอบคลุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐาน/ประเด็น
พิจารณา 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การพิจารณา 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่าน 
กระบวนการคิดและ 
ปฏิบัติจริง และ 
สามารถนำไป 
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 

5 ยอดเยี่ยม ครูจำนวนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ 
คิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร 
สถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้ 
จริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มีนวัตกรรมในการ 
จัดการเรียนรู้และมีการเผยแพร่ 

4 ดีเลิศ 

 
ครูจำนวนร้อยละ 70-79 มีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร 
สถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้ 
จริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มีนวัตกรรมในการ 
จัดการเรียนรู้และมีการเผยแพร่ 

3 ดี ครูจำนวนร้อยละ 60-69 มีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด 
และปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร 
สถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้ 
จริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มีนวัตกรรมในการ 
จัดการเรียนรู้และมีการเผยแพร่ 

2 ปานกลาง ครูจำนวนร้อยละ 50-59 มีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด 
และปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร 
สถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้ 
จริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มีนวัตกรรมในการ 
จัดการเรียนรู้และมีการเผยแพร่ 

1 กำลังพัฒนา ครูจำนวนต่ำกว่าร้อยละ 50 มีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ 
คิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร 
สถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้ 
จริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มีนวัตกรรมในการ 
จัดการเรียนรู้และมีการเผยแพร่ 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลย ี
สารสนเทศ และแหล่ง 
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ 
เรียนรู้ 
 

5 ยอดเยี่ยม ครูจำนวนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการเรียนรู้โดย
สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

4 ดีเลิศ 

 
ครูจำนวนร้อยละ 70-79 มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
แหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการเรียนรู้โดยสร้าง 
โอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

3 ดี ครูจำนวนร้อยละ 60-69 มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
แหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการเรียนรู้โดยสร้าง 
โอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
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3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลย ี
สารสนเทศ และแหล่ง 
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ 
เรียนรู้ (ต่อ) 
 

2 ปานกลาง ครูจำนวนร้อยละ 50-59 มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
แหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการเรียนรู้โดยสร้าง 
โอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

1 กำลังพัฒนา ครูจำนวนต่ำกว่าร้อยละ 50 มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการเรียนรู้โดย 
สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

3.3 มีการบริหาร 
จัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

 

5 ยอดเยี่ยม ครูจำนวนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
เด็กรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 

4 ดีเลิศ 

 
ครูจำนวนร้อยละ 70-79 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
เด็กรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 

3 ดี ครูจำนวนร้อยละ 70-79 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
เด็กรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 

2 ปานกลาง ครูจำนวนร้อยละ 70-79 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
เด็กรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 

1 กำลังพัฒนา ครูจำนวนต่ำกว่าร้อยละ 50 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
เด็กรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 

3.4 ตรวจสอบและ 
ประเมินผู้เรียนอย่าง 
เป็นระบบ และนำผลมา 
พัฒนาผู้เรียน 

 

5 ยอดเยี่ยม ครูจำนวนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียน 
อย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและ 
ประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูล 
ย้อนกลับแก่ผู้เรียน และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

4 ดีเลิศ 

 
ครูจำนวนร้อยละ 70-79 มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียน 
อย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและ 
ประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูล 
ย้อนกลับแก่ผู้เรียน และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

3 ดี ครูจำนวนร้อยละ 60-69 มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียน 
อย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและ 
ประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูล 
ย้อนกลับแก่ผู้เรียน และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

2 ปานกลาง ครูจำนวนร้อยละ 50-59 มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียน 
อย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและ 
ประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูล 
ย้อนกลับแก่ผู้เรียน และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

1 กำลังพัฒนา ครูจำนวนต่ำกว่าร้อยละ 50 มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียน 
อย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและ 
ประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูล 
ย้อนกลับแก่ผู้เรียน และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
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3.5 มีการแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้และให้ข้อมูล 
สะท้อนกลับเพื่อปรับปรุง
และพัฒนาการจัดการ 
เรียนรู้ 
 

5 ยอดเยี่ยม ครูจำนวนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
ระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ 
เรียนรู้ ครูและผู้เก่ียวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล 
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ และเป็น 
แบบอย่างที่ดีได้ 

4 ดีเลิศ 

 
ครูจำนวนร้อยละ 70-79 มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
ระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ 
เรียนรู้ ครูและผู้เก่ียวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล 
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

3 ดี ครูจำนวนร้อยละ 60-69 มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
ระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ 
เรียนรู้ ครูและผู้เก่ียวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล 
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

2 ปานกลาง ครูจำนวนร้อยละ 50-59 มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
ระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ 
เรียนรู้ ครูและผู้เก่ียวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล 
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

1 กำลังพัฒนา ครูจำนวนต่ำกว่าร้อยละ 50 มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
ระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ 
เรียนรู้ ครูและผู้เก่ียวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล 
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 


