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การพิจารณา 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ระดับ ดี 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

1.1.1) ความสามารถในการอ่าน การเขียนสื่อความ การสื่อสารภาษาไทย  
          ตามเกณฑ์ของแต่ละดับชั้น 

ร้อยละ  75   ได้ระดับดีขึ้นไป 

1.1.2) ความสามารถในการอ่าน การเขียนสื่อความ การสื่อสารภาษาอังกฤษ 
ตามเกณฑ์ของแต่ละดับชั้น 

ร้อยละ  65   ได้ระดับดีข้ึนไป 

1.1.3) การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารของห้องเรียนพิเศษ หลักสูตร
ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น (Intensive English Program : IEP) 

ร้อยละ 70    ขึ้นไป 

1.1.4) ความสามารถในการการคิดค านวณ คิดวิเคราะห์ และคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ร้อยละ  70    ได้ระดับดีข้ึนไป 

1.1.5) ความสามารถในการสร้างชิ้นงานและนวัตกรรมได้เหมาะสมกับ
ระดับชั้น 

ร้อยละ  70    ได้ระดับดีข้ึนไป 

1.1.6) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล
และการสื่อสาร 

ร้อยละ  80   ได้ระดับดีขึ้นไป 

1.1.7) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาและตาม
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

ร้อยละ  80    ได้ระดับดีขึ้นไป 

1.1.8) ความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต มีความพร้อมใน
การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

ร้อยละ  80    ได้ระดับดีขึ้นไป 

1.1.9) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
          อยู่ในระดับดี 

-ผลการทดสอบระดับชาติ ของ
แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ สูง
กว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

1.1.10) ความสามารถในการแข่งขันในระดับชาติ และนานาชาติ  ร้อยละ  5   ได้เข้าร่วม 
 

1.1.11) ผลงานจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) 
ของนักเรียนชั้น ป.4 – ป.6 จากการแสดงผลงานในระดับโรงเรียนและ
หน่วยงานภายนอก 

ร้อยละ 65 ได้ระดับดีขึ้นไป 

1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับดี 
1.2.1) การมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มี

ภาพลักษณ์ที่ดีตามค่านิยมของสังคมไทย และด ารงชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละ  80  ได้ระดับดีขึ้นไป 

1.2.2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ  80  ได้ระดับดีขึ้นไป 
1.2.3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายทาง

วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของนานาชาติ 
ร้อยละ  80  ได้ระดับดีขึ้นไป 

1.2.4) สุขภาวะทางร่างกาย ปฏิบัติตามหลักสุขบัญญัติ 10 ประการ และมี ร้อยละ  80 ได้ระดับดีขึ้นไป 
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การพิจารณา 
ลักษณะจิตสังคม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับ ดี 
2.1) การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจนและ
สามารถน าโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 

ร้อยละ  80   ได้ระดับดีขึ้นไป 

2.2) บริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาภายใต้นวัตกรรม I–KASH Model ร้อยละ  80    ได้ระดับดีขึ้นไป 
2.3) ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร

สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ร้อยละ  80  ได้ระดับดีขึ้นไป 

2.4) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ร้อยละ  80    ได้ระดับดีขึ้นไป 
2.5) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสงัคมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ร้อยละ  80   ได้ระดับดีข้ึนไป 
2.6) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ

จัดการเรียนรู้ 
ร้อยละ   80   ได้ระดับดีข้ึนไป 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ ระดับดี 
3.1) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด ลงมือปฏิบัติจริง และสามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
ร้อยละ   80   ได้ระดับดีข้ึนไป 

3.2) ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ร้อยละ    85  ได้ระดับดีข้ึนไป 
3.3) มีการบริหารจัดการเชงิบวก ร้อยละ    80  ได้ระดับดีขึ้นไป 
3.4) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ร้อยละ   80   ได้ระดับดีข้ึนไป 
3.5) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง

การจัดการเรียนรู้ 
ร้อยละ   80   ได้ระดับดีข้ึนไป 

   3.6) ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ICT)ในการจัดการเรียนการสอน การวัด และ 
   ประเมินผล และการเผยแพร่เผยงาน ทั้งระบบออนไลน์ (Online)และออฟไลน์ 
(Offline) 

ร้อยละ  85   ได้ระดับดีข้ึนไป 

   3.7) ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
 

การก าหนดค่าเป้าหมาย 
 1. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่างๆ ที่ผ่านมา เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย 
 2. การก าหนดค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานควรก าหนดเป็นระดับคุณภาพ 5 ระดับ เพ่ือให้ 
สอดคล้องกับการประเมิน ดังนี้ 
 

ตารางเทียบเคียง 
ระดับคุณภาพ ค่าร้อยละ 

ระดับ 5 ยอดเยี่ยม ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
ระดับ 4 ดีเลิศ ร้อยละ 70 - 79 
ระดับ 3 ดี ร้อยละ  60 – 69 
ระดับ 2 ปานกลาง ร้อยละ 50 – 59 
ระดับ 1 ก าลังพัฒนา ต่ ากว่าร้อยละ 50 
  

 3. การก าหนดค่าเป้าหมาย ในแต่ละประเด็นพิจารณา จะก าหนดเป็นระดับคุณภาพ หรือ 
เป็น ร้อยละ ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
 


