
การก าหนดค่าเป้าหมาย และผลการประเมินตนเองปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
  ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
๑. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ 
๑.๑ มีความสามารถในการอ่าน 
เขียน การสื่อสารและการคิด
ค านวณ 

- นักเรียนร้อยละ ๗๒ อ่านออก เขียนได้ และมีความสามารถในการ
สื่อสารได้ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา ก าหนดระดับดีขึ้นไปแต่ละระดับชั้น 
- นักเรียนร้อยละ ๗๒ ได้ระดับผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ระดับ ๒.๐ ขึ้นไป  

๑.๒ มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 

นักเรียนร้อยละ ๘๗ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา และน าไปประยุกต์ใช้
ในสถานการณ์ตางๆ ได้อย่างเหมาะสม 

๑.๓มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 

นักเรียนร้อยละ ๗๗ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

๑.๔ มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

- นักเรยีนร้อยละ ๗๗ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ 
- นักเรยีนร้อยละ ๗๗ ได้ระดับผลการเรียนเฉลี่ยในวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับ 
๒.๕ ขึ้นไป 

๑.๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

นักเรียนร้อยละ ๖๗ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ๘ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ มีเกรดเฉลี่ย ๒.๕ ขึ้นไป 

๑.๖ มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน 
และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

- นักเรียนร้อยละ ๙๓ จบหลักสูตรในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
- นักเรียนร้อยละ ๙๓ ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หลังจากจบชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

 
๒. คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ 
๒.๑ มีคุณลักษณะและค่านิยมที่
ดีตามสถานศึกษาก าหนด 

นักเรียนร้อยละ ๙๒ มีผลการประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รัก
ชาติ ศาสน์ กษัตริย ์มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย มีความใฝเ่รียนรู้ อยู่อย่าง
พอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รกัความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะในระดับดี
ขึ้นไป 

๒.๒ มีความภูมิใจในท้องถิ่น 
และความเป็นไทย 

นักเรียนร้อยละ ๙๒ มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ในความเปน็ไทย และเหน็
คุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมใน
ชีวิตประจ าวัน 

๒.๓ ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและความหลากหลาย 

นักเรียนร้อยละ ๙๐ ยอมรับเหตุผล ความคิดเหน็ของผู้อื่น และมีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดี 



๒.๔ มีสุขภาวะทางร่างกาย 
และลักษณะจิตสังคม 

- นักเรียนร้อยละ ๘๗ มีผลการประเมินสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 
- นักเรียนร้อยละ ๘๗ มีผลการประเมินพัฒนาการด้านร่างกายตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
- นักเรียนร้อยละ ๘๗ รักษาอารมณ์ สังคมที่ดีตามเกณฑ์สุขภาพจิต 

 
มาตรฐานที ่๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
  ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

ประเด็นพิจารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ 
๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 

สถานศึกษามีเป้าหมาย วสิัยทัศน์ และพันธกิจที่ก าหนดไว้ตรงกบัแผนการ
ศึกษาชาติ และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่นอย่างชัดเจน ใน
ระดับดีเลิศ 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 

- มีและใชแ้ผนเป็นเครื่องมือในการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ 
มีความสอดคล้องกับภารกิจ บรบิทของสถานศึกษาและนโยบายทุกระดับ อยู่
ในระดับดีเลิศ 
- มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาครบ
ภารกิจหลัก ๔ ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหาร
งบประมาณ ด้านการบริหารทั่วไป และการน านโยบายสู่การปฏิบัติอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง อยู่ในระดับดีเลิศ 

๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา  
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

- พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น มี
การนิเทศ ติดตาม ผลการใช้หลักสูตร อยู่ในระดับดีเลิศ 
- จ านวนผู้เรียนจบหลักสูตรในช่วงชั้นที่ ๓ และ ๔ ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

- จ านวนครูและบุคลากรที่ได้รับการอบรมอย่างน้อย ๒๐ ร้อยละ ๘๐ – 
๑๐๐ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
- จ านวนครูและบุคลากรที่มีวิทยฐานะสูงขึ้น ร้อยละ  ๘๐ – ๑๐๐  
อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

มีการส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการแหล่งเรียนรู้ด้วยรูปแบบและวิธีการที่
หลากหลายตามบริบทของสถานศึกษา และมีการใช้แหล่งเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง และมีความปลอดภัย อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการเรียนรู้ 

จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ และการ
จัดการเรียนรู้ส่งผลต่อคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและ
เหมาะสมกับสภาพสถานศึกษาโดยมีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและเป็น
แบบอย่างได้ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
 

 

  
 
 
 



 
 
 
 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

ประเด็นพิจารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 

- ผู้สอนจัดการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิด
ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย สรุปองค์ความรู้และ
สามารถน าไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ร้อยละ ๙๒ อยู่ในระดับ
ยอดเยี่ยม 
- ผู้สอนจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะแสดงออก น าเสนอผลงานแสดง
ความคิดเห็น คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและแสวงหาความรู้จากสื่อ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรม และต่อเนื่อง ร้อยละ ๙๒ อยู่ใน
ระดับยอดเยี่ยม 
 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

- ผู้สอนมีการใช้สื่อ เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ ๙๕  
- ผู้สอนมีการน าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการ
จัดการเรียนรู้ร้อยละ ๙๕ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
- ผู้สอนมีกระบวนการศึกษาวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพโดยผ่านสื่อ ร้อยละ 
๙๕ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
 

ประเด็นพิจารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ 
๓.๓ มีการบริหารจัดการเชิงบวก - ผู้สอนมีการจัดบรรยากาศมีทั้งด้านกายภาพ เป็นการจัดสภาพแวดล้อม

ในห้องเรียนทั้งการจัดตกแต่งในห้องเรียน จัดที่นั่ง จัดมุมเสริมความรู้ต่างๆ 
ให้สะดวกต่อการเรียนการสอน ร้อยละ ๙๒ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
- ผู้สอนมีบุคลิกภาพความเป็นครูได้เหมาะสม ปรับพฤติกรรมการสอนให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี มีเทคนิคในการปกครองชั้นเรียน และสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน ร้อยละ ๙๒ อยู่ในระดับยอด
เยี่ยม 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน า
ผลมาพัฒนาผู้เรียน 

- ผู้สอนมีขั้นตอนการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ด้วย
เครื่องมือและวิธีการที่เหมาะสม ร้อยละ ๙๒ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
- ผู้สอนมีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและมีการน าผลมาพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน ร้อยละ ๙๒ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

- ครูที่ปรึกษาแต่ละระดับชั้นมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาของนักเรียนอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ร้อยละ 
๙๕ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 



- ครูประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนวิธีการสอนและ
แก้ปัญหานักเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง ร้อยละ ๙๕ อยู่ในระดับ
ยอดเยี่ยม 
- ครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นพฤติกรรม
ของนักเรียนและให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการเรียนรู้ของ
นักเรียนภาคเรียนละ ๑ ครั้ง ร้อยละ ๙๕ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

 


