
 

 

ประกาศโรงเรียนโรงเรียนพิบูลมังสาหาร 
เร่ือง  มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนพิบูลมังสาหาร  ปีการศึกษา 2563 

------------------------------------- 
     พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 41  

กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิ์จัดการศึกษาระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความพร้อม ความ
เหมาะสมและความต้องการภายในส่วนท้องถิ่น ประกอบกับมาตรา 47 กำหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับช้ัน ประกอบด้วย ระบบประกันคุณภาพภายในและ
ระบบประกันคุณภาพภายนอก กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 3 กำหนดให้
สถานศึกษา แต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาให้ เป ็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศ ึกษาที ่ร ัฐมนตรีว ่ าการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เมื่อวันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นหลักเทียบเคียงในการ
พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนกำกับดูแลและติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย
กำหนด กระทรวงมหาดไทยได้ยกเลิกประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื ่อง มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
มาตรฐานปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 30 
มิถุนายน พ.ศ. 2557 และได้ประกาศมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
แนวทางปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประกาศ ณ วันที่ 6 
สิงหาคม 2561 อาศัยอำนาจตามความในอาศัยอำนาจตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี  
2204/2550 ลงวันท่ี 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 เรื่อง มอบอำนาจบริหารงานบุคคลให้สถานศึกษาท่ีถ่ายโอน
ให้แก่ผู ้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี (ข้อ 1)  และพระราชบัญญัติ
การศึกษา พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 41 จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา
และค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและค่าเป้าหมายการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการ
ประชุม ครั้งท่ี 2/2562 เมื่อวันท่ี 23  มิถุนายน  พ.ศ. 2563  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

 ประกาศ ณ วันท่ี 23  มิถุนายน พ.ศ. 2563 

 

                ลงช่ือ                                       ลงช่ือ 

      (นายสงวน  แสงชาติ)                 (ดร.เรวัต  สิงห์เรือง) 
                  ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลมังสาหาร             ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 



มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนพิบูลมังสาหาร  ปีการศึกษา 2563 

มาตรฐานการศึกษา/ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมายการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ดีเลิศ 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
  1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ดีเลิศ 
  2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
ดีเลิศ 

  3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดีเลิศ 
  4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดีเลิศ 
  5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ 
  6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ดีเลิศ 
  1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
  1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ดีเลิศ 
  2)  ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย ดีเลิศ 
  3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดีเลิศ 
  4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
  2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน ดีเลิศ 
  2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 
  2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการทีเ่นน้คณุภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลกัสูตรสถานศกึษา

และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ดีเลิศ 

  2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ 
  2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ดีเลิศ 
  2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดีเลิศ 
  3.1  จัดการเรียนรู ้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้     

ในชีวิตได้ 
ดีเลิศ 

  3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ 
  3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 
  3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ดีเลิศ 
  3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง        

การจัดการเรียนรู้ 
ดีเลิศ 

 



 

 

ประกาศโรงเรียนโรงเรียนพิบูลมังสาหาร 
เร่ือง  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและค่าเป้าหมายความสำเร็จของสถานศึกษา  

เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนพิบูลมังสาหาร ปีการศึกษา 2563 
------------------------------------- 

     พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 41  กำหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิ์จัดการศึกษาระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความพร้อม ความเหมาะสม
และความต้องการภายในส่วนท้องถิ่น ประกอบกับมาตรา 47 กำหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับชั้น ประกอบด้วย ระบบประกันคุณภาพภายในและระบบ
ประกันคุณภาพภายนอก กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 3 กำหนดให้สถานศึกษา 
แต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศ
กำหนด ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เมื่อวันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นหลักเทียบเคียงในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน
กำกับดูแลและติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด กระทรวงมหาดไทยได้
ยกเลิกประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานปฐมวัยเพื่อการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 และได้ประกาศ
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแนวทางปฏิบัติการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา
ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประกาศ ณ วันท่ี 6 สิงหาคม 2561 อาศัยอำนาจ
ตามความในอาศัยอำนาจตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ที ่ 2204/2550 ลงวันที่ 14 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 เรื ่อง มอบอำนาจบริหารงานบุคคลให้สถานศึกษาที่ถ่ายโอนให้แก่ผู ้อำนวยการ
สถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี (ข้อ 1) และพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 41 จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและ      
ค่าเป้าหมายความสำเร็จของสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนพิบูลมังสาหาร ปีการศึกษา 
2563โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประชุม ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 23  
มิถุนายน  พ.ศ. 2563  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

 ประกาศ ณ วันท่ี 23  มิถุนายน พ.ศ. 2563 

 

                ลงช่ือ                                       ลงช่ือ 

      (นายสงวน  แสงชาติ)                 (ดร.เรวัต  สิงห์เรือง) 
                  ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลมังสาหาร            ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและค่าเป้าหมายความสำเร็จของสถานศึกษา  
เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนพิบูลมังสาหาร ปีการศึกษา 2563 

 

มาตรฐานการศึกษา/ 

ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและ 
ค่าเป้าหมายความสำเร็จของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  
   มาตรฐานที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1) ผู้เรียนมีความสามารถในการ

อ่าน การเขียน การส่ือสาร 
และการคิดคำนวณ 

1. ผู้เรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีความสามารถในการอ่าน ระดับคุณภาพ    
ดีเลิศ ขึ้นไป  

2. ผู้เรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีความสามารถในการเขียน ระดับคุณภาพ    
ดีเลิศ ขึ้นไป 

3. ผู้เรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีความสามารถในการส่ือสาร ระดับคุณภาพ 
ดีเลิศ ขึ้นไป  

4. ผู้เรียนร้อยละ 80 ขึ ้นไป มีความสามารถในการคิดคำนวณ ระดับ
คุณภาพ ดีเลิศ ขึ้นไป  

๒)  ผู้เรียนมีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณอภิปราย 
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและ
แก้ไขปัญหา 

1. ผู้เรียนร้อยละ 8๐ ขึ้นไป มีความสามารถในคิดวิเคราะห์ ระดับคุณภาพ 
ดีเลิศ ขึ้นไป  

2. ผู้เรียนร้อยละ 8๐ ขึ้นไป มีความสามารถในคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ขึ้นไป  

3. ผู ้เร ียนร้อยละ 8๐ ขึ ้นไป มีความสามารถในการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ขึ้นไป  

4. ผู้เรียนร้อยละ 8๐ ขึ้นไป มีความสามารถในแก้ไขปัญหา ระดับคุณภาพ 
ดีเลิศ ขึ้นไป  

๓)  ผู้เรียนมีความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม 

1. ผู ้เร ียนร้อยละ 80 ขึ ้นไป มีความสามารถในสร้างนวัตกรรม เช่น 
โครงงาน ผลผลิต หรือช้ินงานได้ ระดับคุณภาพ ดี ขึ้นไป 

2. ผู้เรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีความสามารถอธิบายข้ันตอนการทำงานและ
ผลงานที่เกิดขึ้นทั้งส่วนที่ดีและส่วนที่มีข้อบกพร่องได้ ระดับคุณภาพ    
ดีเลิศ ขึ้นไป  

3. ผู ้เร ียนร้อยละ 80 ขึ ้นไป มีการเผยแพร่นวัตกรรม เช่น โครงงาน 
ผลผลิต หรือช้ินงาน  

 

๔) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร 

 

1. ผู้เรียนร้อยละ 8๐ ขึ้นไป มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและ     
การส่ือสารในการเรียนรู้  

2. ผู้เรียนร้อยละ 8๐ ขึ้นไป มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและ      
การส่ือสารในการส่ือสาร  

3. ผู้เรียนร้อยละ 8๐ ขึ้นไป มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและ      
การส่ือสารในการทำงาน  



มาตรฐานการศึกษา/ 

ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและ 
ค่าเป้าหมายความสำเร็จของสถานศึกษา 

๕)   ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

1. ผู้เรียนร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกรายวิชา ในระดับ 
๓ ขึ้นไป  

2. ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ร้อยละ 50 ขึ ้นไป มีคะแนนค่าที   
(T-Score) ของการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ทุกรายวิชา 
ระดับ 50 ขึ้นไป  

3. ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 50 ขึ ้นไป มีคะแนนค่าที  
(T-Score) ของการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ทุกรายวิชา 
ระดับ 50 ขึ้นไป  

๖) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน
และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

1. ผู้เรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการเลือกศึกษา
ต่อระดับท่ีสูงขึ้น  

2. ผู้เรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีความสามารถในการบอกอาชีพที่ตนสนใจ
พร้อมท้ังให้เหตุผลประกอบได้  

   มาตรฐานท่ี 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ี

ดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
1. ผู้เรียนร้อยละ 80 ข้ึนไป มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับ ดี  ขึ้นไป  
2. ผู้เรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีการดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ขึ้นไป  
3. ผู้เรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีมารยาทไทย เช่น ความสุภาพเรียบร้อย      

มีสัมมาคารวะ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ขึ้นไป 
4. ผู้เรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีการใช้ทรัพย์สิ ่งของส่วนตนและส่วนรวม

อย่างประหยัดและคุ้มค่า ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ขึ้นไป  
5. ผู้เรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป ผ่านการประเมินการประพฤติการปฏิบัติตน

ตามระเบียบวินัยของสถานศึกษา  
6. ผู้เรียนร้อยละ 80 ข้ึนไป มีบัญชีการออมเงินผ่านธนาคารโรงเรียน 

2) ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย 

1. ผู้เรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีความภูมิใจในท้องถิ่น และเห็นคุณค่าของ
ความเป็นไทย ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ขึ้นไป  

2. ผู้เรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
อย่างน้อย 5 กิจกรรม/ปีการศึกษา  

3. ผู ้เร ียนร้อยละ 80 ขึ ้นไป มีส่วนร่วมในการอนุร ักษ์ประเพณีและ
วัฒนธรรมไทย อย่างน้อย 5 กิจกรรม/ปีการศึกษา 

 

3) ผู้เรียนยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

1. ผู้เรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีส่วนร่วมในการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 
2. ผู้เรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีส่วนร่วมเข้าร่วมการเลือกตั้งคณะกรรมการ

ห้องเรียน 
3. ผู้เรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีพฤติกรรมอยู่ในกลุ่มปกติ ตามระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน 



มาตรฐานการศึกษา/ 

ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและ 
ค่าเป้าหมายความสำเร็จของสถานศึกษา 

4) ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย
และจิตสังคม 

1. ผู้เรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของ   
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

2. ผู้เรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป ผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขหรือ กรมพลศึกษา 
หรือ สำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  

3. ผู้เรียนร้อยละ 80 ข้ึนไป สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข เข้าใจ
ผู้อื่นบนความแตกต่างและหลากหลาย ระดับ ดีเลิศ ขึ้นไป  

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1) มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจ

ท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 
 

1. สถานศึกษากำหนดเป้าหมายของสถานศึกษาสอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของ
รัฐบาลและต้นสังกัด ท่ีเป็นไปได้ในการปฏิบัติ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ขึ้นไป 

2. สถานศึกษากำหนดวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาสอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของ
รัฐบาลและต้นสังกัด ท่ีเป็นไปได้ในการปฏิบัติ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ขึ้นไป 

3. สถานศึกษากำหนดพันธกิจของสถานศึกษาสอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของ
รัฐบาลและต้นสังกัด ท่ีเป็นไปได้ในการปฏิบัติ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ขึ้นไป  

2) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา 

1. สถานศึกษากำหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายการพัฒนา
คุณภาพการศ ึกษาเป ็นไปตามมาตรฐานการศ ึกษาข ั ้นพ ื ้นฐาน               
ท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ขึ้นไป 

2. สถานศึกษาจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งเน้น
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
ขึ้นไป 

3. สถานศึกษาดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษาของ
สถานศึกษา ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ขึ้นไป 

4. สถานศึกษาดำเนินการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ขึ้นไป 

5. สถานศึกษาติดตามผลการดำเนินงานเพื ่อพัฒนาสถานศึกษาให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ขึ้นไป 

6. สถานศึกษาจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ขึ้นไป 

7. สถานศึกษาจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ระดับ
คุณภาพ ดีเลิศ ขึ้นไป 

8. สถานศึกษาจัดทำระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา ระดับคุณภาพ      
ดีเลิศ ขึ้นไป 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานการศึกษา/ 

ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและ 
ค่าเป้าหมายความสำเร็จของสถานศึกษา 

9. สถานศึกษาจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (SDQ) ของสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ขึ้นไป 

10. สถานศึกษามีการบริหารอัตรากำลังเป็นไปตามเกณฑ์ 
11. สถานศึกษามีการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ 

3) ดำเนินการพัฒนาวิชาการท่ีเน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา        
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

1. สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นคุณภาพผู้เรียน ระดับ
คุณภาพ ดีเลิศ ขึ้นไป 

2. สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที ่เน้นคุณภาพผู้เรียน ระดับ
คุณภาพ ดีเลิศ ขึ้นไป 

3. สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ขึ้นไป  

4. สถานศึกษาจัดระบบนิเทศการจัดการเรียนรู้ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ขึ้นไป 
4) พัฒนาครูและบุคลากรให้มี

ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 

80 ขึ ้นไป มีการพัฒนาความเชี ่ยวชาญทางวิชาชีพตามมาตรฐาน
ตำแหน่ง อย่างน้อย 12 ช่ัวโมง/ปีการศึกษา 

2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 
80 ขึ้นไป มีการพัฒนาตนเอง อย่างน้อย 12 ช่ัวโมง/ปีการศึกษา 

3. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ครูร้อยละ 80 ขึ ้นไป นำกิจกรรม
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 

5) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

1. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู ้ภายในที ่เอื ้อต่อการจัดการเรียนรู ้และ          
มี    ความปลอดภัย ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ขึ้นไป 

2. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ภายนอกที่เอื ้อต่อการจัดการเรียนรู ้และ      
มีความปลอดภัย ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ขึ้นไป 

3. สถานศึกษามีภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ       
ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ขึ้นไป 

4. สถานศึกษาดำเนินกิจกรรม 9 ส. ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ขึ้นไป 



มาตรฐานการศึกษา/ 

ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและ 
ค่าเป้าหมายความสำเร็จของสถานศึกษา 

6) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ 

1. สถานศึกษาจัดระบบการจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน   
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ขึ้นไป 

2. สถานศึกษามีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ขึ้นไป 

3. สถานศึกษามีการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ขึ้นไป 

4. สถานศึกษามีการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อสนับสนุนการบริการจัดการและ
การจัดการศึกษา ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ขึ้นไป 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 
1) การจัดการเรียนรู้ผ่าน

กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 

1. ครูร้อยละ 80 ขึ้นไป มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิด 
ตามมาตรฐานการเรียนรู ้ ตัวชี ้ว ัดของหลักสูตรสถานศึกษา ระดับ
คุณภาพ ดีเลิศ ขึ้นไป 

2. ครูร้อยละ 80 ขึ้นไป มีการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ ได้
จริงและผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ระดับ
คุณภาพ ดีเลิศ ขึ้นไป 

3. ครูร ้อยละ 80 ขึ ้นไป มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู ้และมีการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ขึ้นไป 

 

 

2) ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู ้

1. ครูร้อยละ 80 ขึ้นไป มีการใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศหรือนวัตกรรม
ในการจัดการเรียนรู้ อย่างน้อย 5 ส่ือขึ้นไป/ปีการศึกษา 

2. ครูร้อยละ 80 ขึ้นไป มีการใช้แหล่งเรียนรู้ภายใน อย่างน้อย 4 แหล่ง
ขึ้นไป/ปีการศึกษา 

3. ครูร้อยละ 80 ขึ้นไป มีการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอก อย่างน้อย 4 แหล่ง
ขึ้นไป/ปีการศึกษา 

4. ครูร้อยละ 80 ขึ้นไป มีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิในการจัดการเรียนรู้ อย่างน้อย 4 แหล่งขึ้นไป/ปีการศึกษา 

5. ครูร้อยละ 80 ขึ้นไป เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
จากสื่อ เทคโนโลยี ข้อมูลสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น อย่างน้อย 4 แหล่งขึ้นไป/ปีการศึกษา 

3) มีการบริหารจัดการช้ันเรียน   
เชิงบวก 

1. ครูร้อยละ 80 ขึ ้นไป มีการสร้างปฏิสัมพันธ์ที ่ดีกับผู้เรียนโดยผ่าน     
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ท้ังในและนอกห้องเรียน ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ขึ้นไป 

2. ครูร้อยละ 80 ขึ้นไป เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการสร้างวินัย 
ข้อตกลงและแนวปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกัน ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ขึ้นไป 

3. ครูร้อยละ 80 ขึ้นไป จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที ่ส่งเสริมให้ผู ้เรียนรัก      
การเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ขึ้นไป 



มาตรฐานการศึกษา/ 

ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและ 
ค่าเป้าหมายความสำเร็จของสถานศึกษา 

4) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบและนำผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

1. ครูร ้อยละ 80 ขึ ้นไป ดำเนินการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ        
การเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 

2. ครูร้อยละ 80 ขึ้นไป มีการออกแบบและสร้างเครื่องมือสำหรับการวัดผล
และประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างน้อย 3 วิธีขึ้นไป 

3. ครูร้อยละ 80 ขึ้นไป มีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและนำผลมา
พัฒนาผู้เรียน  

5)  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

1. ครูร ้อยละ 80 ขึ ้นไป มีการจัดกิจกรรมชุมชนเครือข่ายการเรียนรู้        
เพื่อพัฒนาวิชาชีพ (PLC) อย่างน้อย 50 ช่ัวโมง/ปีการศึกษา 

2. ครูร้อยละ 80 ขึ้นไป ได้รับการนิเทศการจัดการเรียนรู้ ไม่น้อยกว่า      
4 ช่ัวโมง/ปีการศึกษา 

3. ครูร้อยละ 80 ขึ้นไป มีการศึกษา วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
อย่างน้อย 2 เรื่อง/ปีการศึกษา 

 


