
 
 

ค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน (ระดับคุณภาพ ดี) 

ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย ค าอธิบายค่าเป้าหมายตามเกณฑ์ 
ทีโ่รงเรียนก าหนด 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
      1) มีความสามารถในการอ่าน 

การ เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
 
 
 
 
 
 
      2) มีความสามารถในการคิด 

วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

 
 
      3) มีความสามารถในการสร้าง 

นวัตกรรม 
 
      4) มีความสามารถในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
 
      5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม

หลักสูตรสถานศึกษา 
 
 
 
 

ดี  
1) นักเรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในการอ่าน
การเขียนการสื่อสาร ภาษาไทยในระดับดีขึ้นไป 
2) นักเรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในการอ่าน
การเขียนการสื่อสาร ภาษาอังกฤษในระดับพอใช้
ขึ้นไป 
3) นักเรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในการคิด
ค านวณ ในระดับพอใช้ขึ้นไป 
 
4) นักเรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาได้ในระดับ
พอใช้ขึ้นไป 
 
5) นักเรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในการสร้าง 
นวัตกรรมในระดับพอใช้ขึ้นไป 
 
6) นักเรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีและการสื่อสาร เพ่ือพัฒนาตนเองได้
อย่างเหมาะสมปลอดภัยในระดับดีขึ้นไป 
 
7) นักเรียนร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉลี่ยในระดับน่าพอใจ (เกรด 2) ขึ้นไป 
8) นักเรียนติด 0 ร มส ไม่เกินร้อยละ 10 
9) นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษา    
ปีที่ 6 มีผลการทดสอบชาติ เพ่ิมข้ึนจากปี
การศึกษาท่ีแล้ว 



 
 

ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย ค าอธิบายค่าเป้าหมายตามเกณฑ์ 
ทีโ่รงเรียนก าหนด 

      6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และ
เจต คติท่ีดีต่องานอาชีพ 

10) นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 
6 ทุกคน มีความรู้และทักษะพื้นฐานต่องานอาชีพ
อย่างน้อย 1 อาชีพในระดับดีขึ้นไป 
11) นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 
6 ร้อยละ 70 ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไป 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน 

      1) การมีคุณลักษณะและค่านิยม
ที่ดี ตามที่สถานศึกษาก าหนด 

      2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความ เป็นไทย 

      3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน 
ความแตกต่างและหลากหลาย 

      4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิต 
สังคม 

ดี  
 
1) นักเรียนร้อยละ 80 มีคุณลักษณะและค่านิยมที่
ดีในระดับดีขึ้นไป 
2) นักเรียนร้อยละ 80 มีความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความ เป็นไทยในระดับดีขึ้นไป 
3) นักเรียนร้อยละ 80 มีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน
บน ความแตกต่างและหลากหลายในระดับดีข้ึนไป 
4) นักเรียนร้อยละ 80 มีสุขภาวะทางร่างกาย และ
จิต สังคมในระดับดีขึ้นไป 
5) นักเรียนกลุ่มเสี่ยงร้อยละ 80 มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ในระดับดีขึ้นไป 
6) นักเรียนร้อยละ 80 ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดให้
โทษทุกชนิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ (ระดับคุณภาพ ดีเลิศ) 

ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย ค าอธิบายค่าเป้าหมายตามเกณฑ์ 
ทีโ่รงเรียนก าหนด 

2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจ 
ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

ดี 1) โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจ 
ที่ก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการของมนุษย์ นโยบาย
รัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติเป็นไปได้ในทาง
ปฏิบัติในระดับคุณภาพดี 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ  
ของ สถานศึกษา 

ดีเลิศ 2) โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพ 
ของสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม PDCA ชัดเจน 
มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาโดยความร่วมมือ 
ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในระดับคุณภาพดีเลิศ 

2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น 
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร 
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ 3) โรงเรียนมีผลการด าเนินงานพัฒนาวิชาการ 
 ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและกลุ่มเป้าหมายเชื่อมโยงกับชีวิตจริง
ในระดับคุณภาพดีเลิศ 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มี 
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

ดีเลิศ 4) ครูและบุคลากรร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนา 
ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตามความต้องการ
ของครูและสถานศึกษาอย่างน้อย ๒๐ ชั่วโมง/ปี
การศึกษา 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และ สังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี 
คุณภาพ 

ดีเลิศ 5) โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และ
สังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
และมีความปลอดภัยในระดับคุณภาพดีเลิศ 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือ สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัด 
การเรียนรู้ 

ดีเลิศ 6) โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการปริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
ที่เหมาะกับสภาพของสถานศึกษาในระดับในระดับ
คุณภาพดีเลิศ 

 

 

 

 



 
 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (ระดับคุณภาพดีเลิศ) 

ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย ค าอธิบายค่าเป้าหมายตามเกณฑ์ 

ทีโ่รงเรียนก าหนด 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด 
และปฏิบัติจริง และสามารถน าไป ประยุกต์ 

ใช้ในชีวิตได้ 

ดีเลิศ 1) ครูร้อยละ 80 มีการจัดการเรียนผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐาน 
การเรียนรู้ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา  
มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรม
ได้จริงและน าไปใช้ในชีวิตได้ 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และ แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 2) ครูร้อยละ 80 ใช้เสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  
และแหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียน 

เชิงบวก 

ดีเลิศ 3) ครูร้อยละ 80 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง
บวกเด็กรักที่จะเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่าง เป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ดีเลิศ 4) ครูร้อยละ 80 มีการตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบมีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือ
และวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับ
เป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
ผู้เรียนและน าไปพัฒนา 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ 
ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ ปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 5) ครูร้อยละ 80 มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ระหว่างครูเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

 
 


