
 
 

 

 

ประกาศโรงเรียนโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
เร่ือง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
...................................... 

 ตามท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ นโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยใน
อนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับ
ก่อนจะมีการประเมินคุณภาพภายในในรอบต่อไป จำเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สอดคล้องกัน จึง
ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน เพ่ือประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. 
๒๕๖๐ และประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อเป็นหลักในการเทียบเคียงสำหรับสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาทั้งประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุน กำกับดูแล และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา  ลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วนั้น โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา  จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สอดคล้องตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่กระทรวงศึกษาธิการ
กำหนด สอดคล้องกับคุณภาพตามหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล และสอดคล้องกับคุณภาพโรงเรียนรางวัล
พระราชทาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง  ทั้งบุคลากร
ทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชน เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 
 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  จึง
ได้ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา รองรับการประเมินคุณภาพ
ภายใน  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ นี้ 
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ผู้อำนวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
 
 
 
 



 
   
 

 

มาตรฐานการศึกษา แนบท้ายประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา   
เร่ือง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
*************************************************************** 

 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด 
พ.ศ. ๒๕๖๑ มีจำนวน ๓ มาตรฐาน ได้แก่ 
 มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
                       ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
                       ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายและเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 
                       ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
                       ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
                       ๕) มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
                       ๖) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
                       ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
                       ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
                       ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
                       ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

 ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
                     ๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
                   ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
                    ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
                    ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
                     ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
                     ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
                     ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
                     ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
                     ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
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กำหนดค่าเป้าหมาย แนบท้ายประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา   
เร่ือง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
***************************************************** 

  

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ระดับ ปานกลาง 
  

ด้าน/ประเด็นการประเมิน 
ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ/คุณภาพ 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับ ปานกลาง 
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ ระดับ ดี 
   ๑.๑) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน ร้อยละ ๖๐ 
   ๑.๒) ผู้เรียนมีความสามารถในการเขียน  ร้อยละ ๖๐ 
   ๑.๓) ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร ร้อยละ ๖๐ 
   ๑.๔) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดคำนวณ ร้อยละ ๖๐ 
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา 

ระดับ ดี 

   ๒.๑) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  ร้อยละ ๖๐ 
   ๒.๒) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  ร้อยละ ๖๐ 
   ๒.๓) ผู้เรียนมีความสามารถในการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ร้อยละ ๖๐ 
   ๒.๔) ผู้เรียนใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจในการแก้ปัญหา ร้อยละ ๖๐ 
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ระดับ ดีเลิศ 
   ๓.๑) เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ด้วยตัวเอง  ร้อยละ ๗๕ 
   ๓.๒) ผู้เรียนมีความสามารถในการทำงานเป็นทีม  ร้อยละ ๗๕ 
   ๓.๓) ผู้เรียนมีความสามารถในการเชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์ มาใช้ในการ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต 

ร้อยละ ๗๕ 

๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร ระดับ ดี 
   ๔.๑) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ร้อยละ ๗๐ 
   ๔.๒) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้สารสนเทศ ร้อยละ ๖๐ 
   ๔.๓) ผู้เรียนมีความสามารถใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร ร้อยละ ๖๕ 
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับ ปานกลาง 
   ๕.๑) ค่าเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  (O-NET) ร้อยละ ๓๐ 
   ๕.๒) ค่าเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (O-NET) ร้อยละ ๓๐ 
   ๕.๓) ค่าเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป         ร้อยละ ๖๐ 
   ๕.๔) ค่าเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป ร้อยละ ๖๐ 
   ๕.๕) ค่าเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป ร้อยละ ๖๐ 
   ๕.๖) ค่าเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป ร้อยละ ๖๐ 



ด้าน/ประเด็นการประเมิน 
ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ/คุณภาพ 
   ๕.๗) ค่าเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป ร้อยละ ๖๐ 
   ๕.๘) ค่าเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป ร้อยละ ๖๐ 
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ระดับ ดี 
   ๖.๑) ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐาน พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น  ร้อยละ ๗๐ 
   ๖.๒) ผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐาน พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น ร้อยละ ๗๐ 
   ๖.๓) ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานในการทำงานหรืองานอาชีพ ร้อยละ ๗๐ 
   ๖.๔) ผู้เรียนมี ทักษะพ้ืนฐานในการทำงานหรืองานอาชีพ ร้อยละ ๖๐ 
   ๖.๕) ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีในการทำงานหรืองานอาชีพ ร้อยละ ๗๐ 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับ ดีเลิศ 
 ๑) การมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักหลักสูตร คุณธรรมเป้าหมาย และค่านิยมที่ดี
ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

ระดับ ดีเลิศ 

๑.๑) ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผูท้ี่มีคุณธรรม จริยธรรม ตามท่ีสถานศึกษากำหนด และมี
คุณภาพอยู่ในระดับดีขึ้นไป   

ร้อยละ ๗๕ 

๑.๒) ผู้เรียนมีพฤติกรรมเคารพในกฎกติกา ตามที่สถานศึกษากำหนด   ร้อยละ ๗๕ 
๑.๓) ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผูท้ีม่ีค่านิยม และจิตสำนึกตามที่สถานศึกษากำหนด และมี
คุณภาพอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ ๗๕ 

 ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ระดับ ดีเลิศ 
๒.๑) ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย  ร้อยละ ๗๕ 
๒.๒) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย ร้อยละ ๘๐ 
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ระดับ ดีเลิศ 
๓.๑) ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย  ร้อยละ ๗๕ 
๓.๒) ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่าง เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา ร้อยละ ๗๕ 

๓.๓) ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหวา่ง ภาษา วฒันธรรม ประเพณี ร้อยละ ๗๕ 

๔) มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ระดับ ดีเลิศ 
๔.๑) ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย  ร้อยละ ๗๕ 
๔.๒) ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมใน
แต่ละช่วงวัย 

ร้อยละ ๘๐ 

๔.๓) ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน ร้อยละ ๘๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  ระดับ ดี 
 

ด้าน/ประเด็นการประเมิน 
ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ/

คุณภาพ 
๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน ระดับ ดี 
   ๑) สถานศึกษากำหนดเป้าหมาย ไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความ
ต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและของ
ต้นสังกัด รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

ระดับ ดี 

   ๒) สถานศึกษากำหนด วิสัยทัศน์ ไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความ
ต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและของ
ต้นสังกัด รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

ระดับ ดี 

   ๓) สถานศึกษากำหนดพันธกิจ ไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการ
ของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด 
รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

ระดับ ดี 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ระดับ ดี 
   ๑) สถานศึกษาสามารถวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปี/แผนการใช้งบประมาณประจำปี   

ระดับ ดีเลิศ 

   ๒) สถานศึกษามีการนำแผนไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
จริงจัง   

ระดับ ดีเลิศ 

   ๓) สถานศึกษามีการ ติดตามตรวจสอบประเมินผล และปรบัปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ระดับ ดี 
   ๔) สถานศึกษามีการบริหารอัตรากำลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ระดับ ดี 
   ๕) สถานศึกษามีระบบการนิเทศภายในเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนของครู  ระดับ ดี 
   ๖) สถานศึกษามีการนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ระดับ ดีเลิศ 
   ๗) ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในสถานศึกษามีส่วนรว่มในการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และร่วม
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

ระดับ ดีเลิศ 

๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

ระดับ ดี 

   ๑) สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  

ระดับ ดี 

    ๒) สถานศึกษาบริหารจัดการเก่ียวกับ กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  

ระดับ ดี 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ระดับ ดี 
   ๑) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ใหม้ีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  ระดับ ดี 
   ๒) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีชุมชนการเรยีนรู้ทางวชิาชีพ มาใช้ในการพัฒนางาน
และการเรียนรู้ของผู้เรียน 

ระดับ ดี 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ระดับ ดี 
   ๑) สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องเรียน ที่เอ้ือต่อการจัด 
การเรียนรู้ และมีความปลอดภัย 

ระดับ ดี 

   ๒) สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายนอกห้องเรียน ที่เอ้ือต่อการจัด 
การเรียนรู้ และมีความปลอดภัย 

ระดับ ดี 



ด้าน/ประเด็นการประเมิน 
ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ/

คุณภาพ 
   ๓) สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย ระดับ ดี 
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ระดับ ดี 
   ๑) สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการ
บริหารจัดการที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

ระดับ ดี 

   ๒) สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

ระดับ ดี 

 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ระดับ ดีเลิศ 
 

ด้าน/ประเด็นการประเมิน 
ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ/

คุณภาพ 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ระดับ ดีเลิศ 
   ๑) ครูจัดทำโครงสร้างรายวิชาในรายวิชาที่รับผิดชอบตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษา 

ร้อยละ ๘๐ 

   ๒) ครูออกแบบหน่วยการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติ
จริง  

ร้อยละ ๘๐ 

   ๓) ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะกระบวนการคิด และการฝึก
ปฏิบัติให้ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ นำเสนอผลงาน 
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ และนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้จริง  

ร้อยละ ๘๐ 

   ๔) ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ เฉพาะสำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็น และต้องการความ
ช่วยเหลือพิเศษ และนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือความ
ต้องการจำเป็นจริง 

ร้อยละ ๗๐ 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ระดับ ดีเลิศ 
   ๑) ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 

ร้อยละ ๘๐ 

   ๒) ครูใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ตามความเหมาะสมมาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้  

ร้อยละ ๘๐ 

   ๓) ครูนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ตามความเหมาะสม ร้อยละ ๕๐ 
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ระดับ ดีเลิศ 
   ๑) ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรัก
เด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู ้สามารถเรียนรู้รว่มกันอย่างมีความสุข 

ร้อยละ ๗๕ 

   ๒) ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นให้เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 

ร้อยละ ๗๕ 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ระดับ ดีเลิศ 
    ๑) ครูมีการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ในแผนการจัดการ
เรียนรู้ โดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและเกณฑ์การประเมินผลที่เหมาะสมกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

ร้อยละ ๗๐ 



ด้าน/ประเด็นการประเมิน 
ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ/

คุณภาพ 
    ๒) ครูมีการวัดและประเมินผลระหว่างเรียน หลังจากจัดการเรียนรู้จบในแต่ละหน่วย เพื่อนำ
ผลการประเมินไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินผลการเรียน โดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและเกณฑ์
การประเมินผลที่เหมาะสมกับตัวชี้วัดในแต่ละหน่วย 

ร้อยละ ๗๐ 

    ๓) ครูมีการวัดและประเมินผลตวัชี้วัดทุกตัว หลังจากจัดการเรียนรูจ้บในแต่ละตัวชี้วัด เพ่ือนำผล
การประเมินไปใช้เป็นสว่นหนึ่งในการพัฒนาผูเ้รียนและตัดสินผลการเรยีน โดยใช้เครื่องมือ วิธกีารวัด
และเกณฑ์การประเมินผลที่เหมาะสมกับตัวชี้วดัในแต่ละตวั 

ร้อยละ ๗๐ 

    ๔) ครูมกีารวัดและประเมินผลการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน  เพ่ือนำผลการประเมินไปใช้ใน
การพัฒนาผู้เรียน โดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและเกณฑ์การประเมินผลที่เหมาะสมกับแต่ละ
ระดับชั้น 

ร้อยละ ๗๐ 

    ๕) ครูมีการวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เพื่อนำผลการประเมินไปใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียน โดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและเกณฑ์การประเมินผลที่เหมาะสมกับแต่ละระดับชั้น 

ร้อยละ ๗๐ 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ระดับ ดีเลิศ 
   ๑) ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เพ่ือนำไปใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ ๗๕ 

   ๒) ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ข้อมูลสะท้อนเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ 

ร้อยละ ๗๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


