
 

 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง 
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
..................................................................... 

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศใช้กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
นโยบายการปฏิรูป การศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคน
ไทยและการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพ
การศึกษาทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับการศึกษา และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เรื่อง ให้ใช้
มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษา
พิเศษ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จ าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สอดคล้องกัน 
จึงให้ยกเลิกประกาศโรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง  เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย  และระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่  ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๙ (๓) ได้
ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักที่ส าคัญข้อหนึ่ง คือ มีการก าหนด 
มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท และมาตรา ๔๘ ให้
หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกัน
คุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงาน
ประจ าปีเสนอต่อหน่วยงาน ต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือเป็นการรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๙ (๓) มาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๖๑ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ประกอบกับมติคณะกรรมการการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุงในการประชุม ครั้งที ่๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาการ
ประเมินคุณภาพภายใน และเพ่ือใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับการส่งเสริมและก ากับดูแลในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ตลอดจนการตรวจสอบการประเมินผล และการประกันคุณภาพทางการศึกษา ให้บรรลุ
ความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด  

 
ประกาศ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 
 

(นายสัญญา สาลีผลิน) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง 

 
 



 
มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับปฐมวัยและ 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ฉบับลงวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
..................................... 

มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ มี 
จ านวน ๓ มาตรฐาน ดังนี้ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 

๑.๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเอง
ได้ 

๑.๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
๑.๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
๑.๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๒.๑ สถานศึกษามีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
๒.๒ สถานศึกษาจัดครูและบุคลากรเหมาะสมกับจ านวนเด็กปฐมวัย 
๒.๓ สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนครูและบุคลากรในการพัฒนาตนเองให้มีความ

เชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
๒.๔ สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอตาม

บริบทของสถานศึกษา 
๒.๕ สถานศึกษาให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัด

ประสบการณ์ 
๒.๖ สถานศึกษามีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
๓.๑ ครจูัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
๓.๒ ครสูร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
๓.๓ ครจูัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัยและความ

แตกต่างของแต่ละบุคคล 
๓.๔ ครปูระเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง 

การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
 

 
 
 
 
 



มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับปฐมวัยและ 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ฉบับลงวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

..................................... 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ มี 

จ านวน ๓ มาตรฐาน ดังนี้ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑.๑.๑ ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 

ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
๑.๑.๒ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
๑.๑.๓ ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานหรือชิ้นงานจากการท างาน 

กลุ่มหรือเดี่ยว และอธิบายหลักการแนวคิดขั้นตอนการท างาน และปัญหาอุปสรรคของการ 
ท างานได้ 

๑.๑.๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลได้ 
๑.๑.๕ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา และพัฒนาการ 

จากผลการสอบวัดระดับชาติ 
๑.๑.๖ ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดี พร้อมที่จะประกอบอาชีพหรือ 

ศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

๑.๒.๑ ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับ 
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

๑.๒.๒ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีของท้องถิ่นและมีความภูมิใจในความ 
เป็นไทย 

๑.๒.๓ ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างและความ 
หลากหลายทางวัฒนธรรม 

๑.๒.๔ ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์และแสดงออกอย่างเหมาะสมตาม 
ช่วงวัย 

 
 
 



มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๒.๑ สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ชัดเจน 
๒.๒ สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาตามระบบ PDCA 
๒.๓ สถานศึกษามีการพัฒนาวิชาการตามคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาทุก

กลุ่มเป้าหมาย 
๒.๔ สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนครูและบุคลากรในการพัฒนาตนเองให้มีความ

เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
๒.๕ สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการ

จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
๒.๖ สถานศึกษาจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ

จัดการเรียนรู้ 
 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๓.๑ ครจูัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์โดยการ

ปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
๓.๒ ครใูช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยค านึงถึงความ

แตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล 
๓.๓ ครมูีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
๓.๔ ครมูีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
๓.๕ ครมูีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ

เรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

 
ประกาศโรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง 

เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย  
และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

..................................................................... 
 

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
๒๕๕๓ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพ
คนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา 
ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนว
ปฏิ บั ติ เกี่ ย วกับ การป ระกันคุณ ภาพภายในระดั บการศึ กษาขั้ น พ้ื น ฐาน  ประกอบกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ฉบับลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุงจึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับ
ปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการ
มีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกัน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การประเมิน
คุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง มีคุณภาพและ
มาตรฐาน จึงก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

 
ประกาศ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 
 

(นายสัญญา สาลีผลิน) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 
และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง  
เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย  
และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ฉบับลงวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
............................................................. 

มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย  มีจ านวน ๓ มาตรฐาน ๑๔ ตัวบ่งชี ้

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก ๘๐ ดีเลิศ 
๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ ๘๐ ดีเลิศ 
๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ๘๐ ดีเลิศ 
๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ๘๐ ดีเลิศ 
๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ ๘๕ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ๘๕ ดีเลิศ 
๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ๘๕ ดีเลิศ 
๒.๒ จัดครูและบุคลากรเหมาะสมกับจ านวนเด็กปฐมวัย ๘๕ ดีเลิศ 
๒.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนครูและบุคลากรในการพัฒนาตนเองให้มีความเชี่ยวชาญด้านการ
จัดประสบการณ์ 

๘๕ ดีเลิศ 

๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอตามบริบทของ
สถานศึกษา 

๘๐ ดีเลิศ 

๒.๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 

๘๐ ดีเลิศ 

๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ๗๐ ดี 

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ๘๐ ดีเลิศ 
๓.๑ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ๘๐ ดีเลิศ 
๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ๘๐ ดีเลิศ 
๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัยและความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 

๘๐ ดีเลิศ 

๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง 
การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

๗๐ ดี 

 
 

 
 
 



 
 
 
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีจ านวน ๓ มาตรฐาน ๒๑ ตัวบ่งชี ้

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ๘๐ ดีเลิศ 
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ๗๐ ดีเลิศ 
๑.๑ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณตามเกณฑ์ของ
แต่ละระดับชั้น 

๘๐ ดีเลิศ 

๑.๒ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 

๘๐ ดีเลิศ 

๑.๓ มีความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานหรือชิ้นงานจากการท างานกลุ่มหรือเดี่ยว 
และอธิบายหลักการแนวคิดขั้นตอนการท างาน และปัญหาอุปสรรคของการท างานได้ 

๗๐ ดี 

๑.๔ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลได้ ๗๐ ดี 
๑.๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา และพัฒนาการจากผลการสอบ
วัดระดับชาติ 

๗๐ ดี 

๑.๖ มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดี พร้อมที่จะประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อใน
ระดับชั้นที่สูงขึ้น 

๘๕ ดีเลิศ 

ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ๘๐ ดีเลิศ 
๑.๗ มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 

๘๕ ดีเลิศ 

๑.๘ มีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีของท้องถิ่นและมีความภูมิใจในความเป็นไทย ๘๐ ดีเลิศ 
๑.๙ ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างและความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม 

๘๐ ดีเลิศ 

๑.๑๐ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์และแสดงออกอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย ๘๐ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ๘๐ ดีเลิศ 
๒.๑ ก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ชัดเจน ๘๐ ดีเลิศ 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาตามระบบ PDCA ๗๐ ดี 
๒.๓ มีการพัฒนาวิชาการตามคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย ๘๐ ดีเลิศ 
๒.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนครูและบุคลากรในการพัฒนาตนเองให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

๘๐ ดีเลิศ 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

๘๕ ดีเลิศ 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ๘๕ ดีเลิศ 
 

 

 



มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ๘๐ ดีเลิศ 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์โดยการ
ปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

๗๐ ดี 

๓.๒ ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยค านึงถึงความ
แตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล 

๘๐ ดีเลิศ 

๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ๘๕ ดีเลิศ 
๓.๔ มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ๗๐ ดี 
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

๘๐ ดีเลิศ 

 
เกณฑ์การแปรค่าระดับคุณภาพ   
 ร้อยละ  ๙๐  ขึ้นไป เท่ากับ  ๕ ระดับ “ยอดเยี่ยม”  
 ร้อยละ  ๗๕  -  ๘๙ เท่ากับ  ๔ ระดับ “ดีเลิศ”  
 ร้อยละ  ๖๐  -  ๗๔ เท่ากับ  ๓  ระดับ “ดี” 
 ร้อยละ  ๕๐  -  ๕๙ เท่ากับ  ๒  ระดับ “ปานกลาง” 
 ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐   เท่ากับ  ๑  ระดับ “ก าลังพัฒนา” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


