
 

 

 

 

ประกาศโรงเรยีนหนองตาคงพิทยาคาร 

เร่ือง    กําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

-------------------------------------- 

  โดยที่มีประกาศใชกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  และประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง ใหใชมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวยั ระดับการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนยการศึกษาพิเศษ  ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  

  เพ่ือใหการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร มีคุณภาพและได

มาตรฐานตามที่สถานศึกษากําหนด  จึงกําหนดคาเปาหมาย ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในปการศึกษา  

๒๕๖๕  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในการประชุมคร้ังท่ี ๑/๒๕๖๔   

วันที่ ๒๐ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียดการกําหนดคาเปาหมายตามเอกสารแนบทาย

ประกาศนี้ 

  ประกาศ ณ วันที่  ๒๑   เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

 

          

                     (นายชานนท   ปานเดชา) 

            ผูอํานวยการโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดแนบทาย 

ประกาศคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร ปการศึกษา ๒๕๖๕ 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปาหมายความสําเร็จตามาตรฐานการศึกษา 
ระดับ

คุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูเรียน ดี 

๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน ดี 

๑) มีความสามารถในการอาน การ

เขียน การสื่อสาร และการคิด

คาํนวณ 

๑.๑ผูเรียนรอยละ ๗๕ มีความสามารถในการอาน-เขียน 

และสื่อสารวิชาภาษาไทย   

ดีเลิศ 

 

๑.๒ผูเรียนรอยละ ๗๕ มีความสามารถในการอาน-เขียน 

และสื่อสารวิชาภาษาอังกฤษ 

ดีเลิศ 

 

๑.๓ ผูเรียนรอยละ ๖๕ มีความสามารถในการอาน-

เขียน และส่ือสารภาษาจีน/ภาษาเขมร 

ดี 

๑.๔.ผูเรียนรอยละ ๖๐ มีความสามารถในการคิด

คาํนวณ 

ดี 

๒) มีความสามารถในการคดิ

วิเคราะห อยางมีวิจารณญาณ 

อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น

และแกปญหา 

ผูเรียนรอยละ ๗๕ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห 

อยางมีวิจารณญาณ โดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ 

มีการอภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแกปญหา

อยางมีเหตุผล 

ดีเลิศ 

 

๓) มีความสามารถในการสราง

นวตักรรม 

ผูเรียนรอยละ ๖๕ มีผลงานเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรูจาก

การเรียน การทํากิจกรรมชุมนุมหรือโครงงาน 

ดี 
 

๔) มีความสามารถในการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร 

ผูเรียนรอยละ ๙๐ มีความสามารถในการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเองไดอยาง

รูเทาทัน 

ยอดเยี่ยม 

 

๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม

หลักสูตรสถานศึกษา 

๑.ผูเรียนรอยละ ๖๓ มีผลการเรียนตั้งแตระดับ ๒.๐ ขึ้น

ไปในรายวิชาภาษาไทย คณติศาสตร และอังกฤษ 

ดี 

 

๒.ผูเรียนรอยละ ๗๕ มีผลการเรียนตั้งแตระดับ ๒.๐ 

วิทยาศาสตร  

ดีเลิศ 

 

๓.ผูเรียนรอยละ ๗๓ มีผลการเรียนตั้งแตระดับ ๓.๐ขึ้น

ไป ศิลปะ การงานอาชีพ  สุขศึกษา สังคมศึกษาฯ 

 

ดีเลิศ 

 



มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปาหมายความสําเร็จตามาตรฐานการศึกษา 
ระดับ

คุณภาพ 

 ๔.คาเฉลี่ยผลการสอบวัดระดับชาติ O-NET ระดับ ม.๓ 

และ ม.๖ มีพัฒนาการสูงขึ้น ๐.๕ คะแนน  

 

ปานกลาง 

 

๖) มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจต

คตทิี่ดี ตองานอาชีพ 

๑.ผูเรียนรอยละ ๗๕ และสามารถผลิต/จําหนายตาม

ทักษะอาชีพที่สนใจ 

ดีเลิศ 

 

๒.ผูเรียนรอยละ ๗๕ สามารถศึกษาในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น

และหรือไปประกอบอาชีพตามความสนใจ 

ดีเลิศ 

 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน ยอดเยี่ยม 

๑) การมีคุณลักษณะและคานิยมที่

ดีตามที่ถานศึกษากําหนด 

ผูเรียนรอยละ ๙๙ มีคุณธรรม รักศักดิ์ศรีของตนเอง 

ครอบครัว และโรงเรียน 

ยอดเยี่ยม 

 

๒) ความภูมิใจในทองถิ่นและความ

เปนไทย 

๑.ผูเรียนรอยละ ๙๙  มีสวนรวมในการอนุรักษ

วัฒนธรรม ประเพณแีละภูมิปญญาทองถิ่น 

ยอดเยี่ยม 

 

๒.ผูเรียนรอยละ ๘๖ ไดเรียนรูกับปราชญชาวบาน 

แหลงเรียนรู และเกิดความภาคภูมิใจในทองถ่ินของตน 

ยอดเยี่ยม 

 

๓) การยอมรับที่จะอยูรวมกันบน

ความแตกตาง และหลากหลาย 

ผูเรียนรอยละ ๙๙ สามารถอยูรวมกันบนความแตกตาง

และหลากหลายได มีความเขาใจและยอมรับความ

แตกตางของเพศวัย เช้ือชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม 

และประเพณี 

ยอดเยี่ยม 

 

๔) สุขภาวะทางรางกายและจิต

สังคม 

๑.ผูเรียนรอยละ ๙๙ มีสุขภาพรางกายท่ีแข็งแรง และไม

ของเก่ียวกับยาเสพติด 

ยอดเยี่ยม 

 

๒.ผูเรียนรอยละ ๙๖ ไมตัดสินปญหาโดยใชกําลัง ยอดเยี่ยม 

 

๓.ผูเรียนรอยละ ๙๕ มีจิตใจที่เปนสขุ มีความเมตตา

กรุณา มีสติ มีสมาธิ 

ยอดเยี่ยม 

 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและจัดการ ด ี

๒.๑) มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธ

กิจ ที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน 

โรงเรียนมีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจ ท่ีตรงกับ

วัตถุประสงคของแผนการศึกษาชาติ และสอดคลองกับ

ความตองการของชุมชน ทองถิ่นอยางชัดเจน 

 

 

 

ดี 



มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปาหมายความสําเร็จตามาตรฐานการศึกษา 
ระดับ

คุณภาพ 

๒.๒) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ

ของสถานศึกษา 

โรงเรียนมีและใชแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในการ

บริหารและมีการกํากับ นิเทศ ติดตามเปนระยะ 

ดี 

๒.๓) ดําเนินงานพัฒนาวชิาการที่

เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตาม

หลักสูตร และทุกสถานศึกษา

กลุมเปาหมาย 

๑.โรงเรียนเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตร

สถานศกึษา 

ดี 

๒.โรงเรียนจัดรายวิชาเพ่ิมเติมท่ีหลากหลายใหผูเรียน

เลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ 

ดีเลิศ 

๓.โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมและ

สอดคลองกับบริบทของชุมชนและทองถ่ิน 

ดีเลิศ 

๒.๔) พัฒนาครูและบุคลากรใหมี

ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

ครูและบุคลากรรอยละ ๖๕ มีการพัฒนาครู และ

บุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชีพ 

ดี 

๒.๕) จัดสภาพแวดลอมทาง

กายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอการ

จัดการเรียนรู 

โรงเรียนจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสงัคมท่ีเอ้ือ

ตอการจัดการเรียนรู อยางมีคุณภาพและมีความ

ปลอดภัย 

ดี 

๒.๖) จัดระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนบริหาร

จัดการ และการจัดการเรียนรู 

๑.โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน

การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ที่เหมาะสมกับ

สภาพโรงเรียน 

ดีเลิศ 

๒.โรงเรียนมีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนในการบริหาร

และจัดการเรียนรูที่เพียงพอตอความตองการ 

ดี 

มาตรฐานที่ ๓ เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดีเลิศ 

๓.๑) จัดการเรียนรูผาน

กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 

และสามารถนําไปประยกตใชใน

ชีวิตได 

๑.ครูรอยละ ๗๗ จัดกระบวนการเรียนรูท่ีผาน

กระบวนการคิดและใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงจนสรุป

ความรูไดดวยตนเอง และมีการตรวจสอบ และประเมิน

ความรูความเขาใจของผูเรียนอยางเปนระบบและมี

ประสิทธิภาพ 

ดีเลิศ 

๒.ครูรอยละ ๗๗ ออกแบบและจัดการเรียนรูที่

ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลและพัฒนาการ

ทางสติปญญา 

ดีเลิศ 

๓.ครูรอยละ ๙๐ มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่

สงเสริมและตอบสนองความตองการความสามารถ และ

ความสนใจของผูเรียน 

ยอดเยี่ยม 



มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เปาหมายความสําเร็จตามาตรฐานการศึกษา 
ระดับ

คุณภาพ 

๓.๒) ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู 

ครูรอยละ ๙๐ ใชส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลง

เรียนรูรวมทั้งภูมิปญญาทองถิ่นท่ีเอื้อตอการเรยีนรูโดย

สรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเอง 

ยอดเยี่ยม 

๓.๓) มีการจัดการบริหารช้ันเรียน

เชิงบวก 

๑.ครูรอยละ ๗๖ จัดสภาพแวดลอมทั้งภายในและ

ภายนอกหองเรียนที่เอ้ือตอการเรียนรูไดอยางมีความสุข 

ดีเลิศ 

๒.ครูรอยละ ๗๖ มีการปฏิบัติกิจกรรมจิตศึกษาที่

เชื่อมโยงในการใชในชีวิตประจําวันได 

ดีเลิศ 

๓.๔) ตรวจสอบและประเมินผูเรียน

อยางเปนระบบและนําผลมาพัฒนา

ผูเรียน 

๑.ครูรอยละ ๘๖มีการวัดผลประเมินผลผูเรียนดวย

เคร่ืองมือและวิธีการที่หลากหลาย 

ยอดเยี่ยม 

๒.ครูรอยละ ๙๖ มีขอมูลรายบุคคลและใชในการพัฒนา

ผูเรียน 

ยอดเยี่ยม 

๓.ครูรอยละ ๗๖ มีการจัดกาเรียนรูแบบใหขอมูล

ยอนกลับแกผูเรียนและนําผลมาพัฒนาผูเรียน 

ดีเลิศ 

๓.๕) มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและ

ใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนา

ปรับปรุงการจดัการเรียนรู 

๑.ครูรอยละ ๗๗ มีชุมชนแหงเรยีนเรียนรูทางวิชาชีพ 

ระหวางครูและผูเก่ียวของเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ

จัดการเรียนรู 

ดีเลิศ 

 

สรุป ทั้ง ๓ มาตรฐานอยูในเกณฑระดับคุณภาพ  ดีเลิศ                                                                 

                                                             ประกาศ ณ วันที่ ๒๑  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

                       เห็นชอบ 

                        
          (นายชานนท    ปานเดชา)                             

ผูอํานวยการโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและเปาหมายความสําเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

คาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 

มาตรฐานการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

เปาหมายความสําเร็จ 

ตามมาตรฐานการศกึษาปการศกีษา256๔ 
ระดับ

คุณภาพ 

บรรลุ

เปาหมาย 

สูงกวา

เปาหมาย 

ต่ํากวา

เปาหมาย 

คา

เปาหมาย

ป 6๕ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูเรียน ด ี     

๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน ดี     

๑) มีความสามารถในการอาน การ

เขียน การสื่อสาร และการคิด

คํานวณ 

๑.๑ผูเรียนรอยละ ๗๕ มีความสามารถใน

การอาน-เขียน และสื่อสารวชิาภาษาไทย 

ดเีลิศ    

61  

ด ี

รอยละ 

๗๕ 

ดีเลศิ 

๑.๒ผูเรียนรอยละ ๕๘ มีความสามารถใน

การอาน-เขียน และสื่อสารวชิา

ภาษาอังกฤษ/ภาษาเขมร 

ปานกลาง   

72  

ดีเลิศ 

 รอยละ 

๗๕ 

ดีเลศิ 

๑.๓ ผูเรียนรอยละ ๖๑ มีความสามารถใน

การอาน-เขียน และสื่อสารภาษาจีน/ภาษา

เขมร 

ด ี  

 

  

60  

ด ี

รอยละ  

๖๕ 

ด ี

๑.๔.ผูเรียนรอยละ ๖๐ มีความสามารถใน

การคดิคํานวณ 

ด ี    

48 กําลัง

พัฒนา 

รอยละ 

๖๐ 

ด ี

๒) มีความสามารถในการคิด

วิเคราะห อยางมีวิจารณญาณ 

อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

และแกปญหา 

ผูเรียนรอยละ ๖๗ มีความสามารถในการคิด

วิเคราะห อยางมีวิจารณญาณ โดยใชเหตุผล

ประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปราย 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหา

อยางมีเหตุผล 

ด ี   

73  

ดเีลิศ 

 รอยละ  

๗๕ 

ดีเลศิ 

๓) มีความสามารถในการสราง

นวัตกรรม 

ผูเรียนรอยละ ๖๕ มีผลงานเพื่อแลกเปลี่ยน

เรียนรูจากการเรียน การทํากิจกรรมชุมนุม

หรือโครงงาน 

ด ี    

64  

ด ี

รอยละ 

๖๕ 

ด ี

๔) มีความสามารถในการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร 

ผูเรียนรอยละ ๘๕ มีความสามารถในการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือ

พัฒนาตนเองไดอยางรูเทาทัน 

ยอดเยี่ยม  

85  

ยอดเยี่ยม 

 

 

 

 

 

 

 รอยละ 

๙๐ 

ยอดเยี่ยม 



มาตรฐานการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

เปาหมายความสําเร็จ 

ตามมาตรฐานการศกึษาปการศกีษา2564 
ระดับ

คุณภาพ 

บรรลุ

เปาหมาย 

สูงกวา

เปาหมาย 

ต่ํากวา

เปาหมาย 

คา

เปาหมาย 

ป ๖5 

๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม

หลักสูตรสถานศกึษา 

๑.ผูเรียนรอยละ ๖๓ มีผลการเรียนตั้งแต

ระดับ ๒.๐ ขึ้นไปในรายวิชาภาษาไทย 

คณิตศาสตร และอังกฤษ 

ด ี

 

   

55  

ปานกลาง 

รอยละ 

63 

ด ี

๒.ผูเรียนรอยละ ๗๐ มีผลการเรียนตั้งแต

ระดับ ๒.๐ วิทยาศาสตร  

ดเีลิศ   

71  

ดีเลิศ 

 รอยละ 

75 

ดเีลิศ 

๓.ผูเรียนรอยละ ๗๓ มีผลการเรียนตั้งแต

ระดับ ๓.๐ขึ้นไป ศิลปะ การงานอาชีพ  สุข

ศึกษา สังคมศึกษาฯ 

ดเีลิศ    

72  

ดีเลศิ 

รอยละ  

7๓ 

ดีเลศิ 

๔.คาเฉลี่ยผลการสอบวัดระดับชาติ O-NET 

ระดับ ม.๓ และ ม.๖ มีพัฒนาการสูงข้ึน 

๐.๕ คะแนน 

ปานกลาง    

0.16  

ปานกลาง 

0.5 

ปานกลาง 

 

๖) มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจต

คติท่ีดี ตองานอาชีพ 

๑.ผูเรียนรอยละ ๗๕ และสามารถผลิต/

จําหนายตามทักษะอาชีพท่ีสนใจ 

ดีเลศิ    

62  

ด ี

รอยละ๗๕ 

ดีเลศิ 

๒.ผูเรียนรอยละ ๗๕ สามารถศึกษาใน

ระดับชั้นท่ีสูงขึ้นและหรือไปประกอบอาชีพ

ตามความสนใจ 

ดีเลศิ    

60  

ด ี

รอยละ๗๕ 

ดีเลศิ 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน      

๑) การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดี

ตามที่ถานศึกษากําหนด 

ผูเรียนรอยละ ๙๙ มีคุณธรรม รักศักดิ์ศรี

ของตนเอง ครอบครัว และโรงเรียน 

ยอดเยี่ยม    

83  

ยอดเยี่ยม 

รอยละ 

99 

ยอดเยี่ยม 

๒) ความภูมิใจในทองถ่ินและความ

เปนไทย 

๑.ผูเรียนรอยละ ๙๖  มีสวนรวมในการ

อนุรักษวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญา

ทองถิ่น 

ยอดเยี่ยม   

99  

ยอดเยี่ยม 

 รอยละ 

99 

ยอดเยี่ยม 

๒.ผูเรียนรอยละ ๘๖ ไดเรียนรูกับปราชญ

ชาวบาน แหลงเรียนรู และเกิดความ

ภาคภมูิใจในทองถ่ินของตน 

ยอดเยี่ยม    

80  

ยอดเยี่ยม 

รอยละ๘๖ 

ยอดเยี่ยม 

๓) การยอมรับที่จะอยูรวมกันบน

ความแตกตาง และหลากหลาย 

ผูเรียนรอยละ ๙๖ สามารถอยูรวมกันบน

ความแตกตางและหลากหลายได มีความ

เขาใจและยอมรับความแตกตางของเพศวัย 

เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม และ

ประเพณ ี

ยอดเยี่ยม   

99  

ยอดเยี่ยม 

 รอยละ ๙

9 

ยอดเยี่ยม 



มาตรฐานการศกึษาขั้นพื้นฐาน 
เปาหมายความสําเร็จ 

ตามมาตรฐานการศกึษาปการศกีษา2564 

ระดับ

คุณภาพ 

บรรลุ

เปาหมาย 

สูงกวา

เปาหมาย 

ต่ํากวา

เปาหมาย 

คา

เปาหมาย 

ป ๖5 

๔) สขุภาวะทางรางกายและจิต

สังคม 

๑.ผูเรียนรอยละ๙๖ มีสุขภาพรางกายที่

แข็งแรง และไมของเก่ียวกับยาเสพติด 

ยอดเยี่ยม   

99  

ยอดเยี่ยม 

 รอยละ ๙

9 

ยอดเยี่ยม 

๒.ผูเรียนรอยละ ๙๖ ไมตัดสินปญหาโดยใช

กําลัง 

ยอดเยี่ยม  

96  

ยอดเยี่ยม 

  รอยละ ๙

7 

ยอดเยี่ยม 

๓.ผูเรียนรอยละ ๙๕ มีจิตใจที่เปนสุข มี

ความเมตตากรุณา มีสติ มีสมาธิ 

ยอดเยี่ยม  

95  

ยอดเยี่ยม 

  รอยละ ๙

7 

ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและจัดการ ดี   

ดีเลิศ 

 ยอดเยี่ยม 

๒.๑) มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธ

กิจ ที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน 

โรงเรียนมีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจ ที่

ตรงกับวัตถุประสงคของแผนการศึกษาชาติ 

และสอดคลองกับความตองการของชุมชน 

ทองถิ่นอยางชัดเจน 

 

ดีเลศิ    

ด ี

ดีเลศิ 

๒.๒) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ

ของสถานศึกษา 

โรงเรียนมีและใชแผนพัฒนาคุณภาพ

การศกึษาในการบริหารและมีการกํากับ 

นิเทศ ติดตามเปนระยะ 

ด ี  

ด ี

 

  ดีเลิศ 

๒.๓) ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่

เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตาม

หลักสูตร และทุกสถานศึกษา

กลุมเปาหมาย 

๑.โรงเรียนเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตาม

หลักสูตรสถานศึกษา 

ด ี  

ด ี

  ดีเลิศ 

๒.โรงเรียนจัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลาย

ใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัด 

ความสามารถและความสนใจ 

ดีเลศิ  

ดีเลศิ 

 

  ยอดเยี่ยม 

๓.โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่

เหมาะสมและสอดคลองกับบริบทของชุมชน

และทองถิ่น 

ดีเลศิ  

ดีเลศิ 

  ยอดเยี่ยม 

๒.๔) พัฒนาครูและบุคลากรใหมี

ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

ครูและบุคลากรรอยละ ๖๕ มีการพัฒนาครู 

และบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชีพ 

ด ี  

ด ี

  รอยละ 

70 

ดีเลศิ 

๒.๕) จัดสภาพแวดลอมทาง

กายภาพและสังคมที่เอ้ือตอการ

จัดการเรียนรู 

โรงเรียนจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและ

สังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู อยางมี

คุณภาพและมีความปลอดภยั 

ด ี  

ด ี

  ดีเลิศ 



มาตรฐานการศกึษาขั้นพื้นฐาน 
เปาหมายความสําเร็จ 

ตามมาตรฐานการศกึษาปการศกีษา2564 

ระดับ

คุณภาพ 

บรรลุ

เปาหมาย 

สูงกวา

เปาหมาย 

ต่ํากวา

เปาหมาย 

คา

เปาหมาย 

ป ๖5 

๒.๖) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพ่ือสนับสนุนบริหารจัดการ และ

การจัดการเรียนรู 

๑.โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ

จัดการเรียนรู ที่เหมาะสมกับสภาพโรงเรียน 

ดีเลศิ  

ดเีลิศ 

  ยอดเยี่ยม 

๒.โรงเรียนมีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนใน

การบริหารและจัดการเรียนรูท่ีเพียงพอตอ

ความตองการ 

ด ี  

ด ี

  ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๓ เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
ดีเลศิ  

ดีเลศิ 

  ยอดเยี่ยม 

๓.๑) จัดการเรียนรูผานกระบวนการ

คิดและปฏิบัติจริง และสามารถ

นําไปประยุกตใชในชีวิตได 

๑.ครูรอยละ ๗๗ จัดกระบวนการเรียนรูที่

ผานกระบวนการคิดและใหผูเรียนไดลงมือ

ปฏิบัติจริงจนสรุปความรูไดดวยตนเอง และ

มีการตรวจสอบ และประเมินความรูความ

เขาใจของผูเรียนอยางเปนระบบและมี

ประสิทธภิาพ 

ดีเลศิ  

77 

ดีเลศิ 

 

  รอยละ  

78 

ดีเลศิ 

๒.ครูรอยละ ๗๗ ออกแบบและจัดการ

เรียนรูท่ีตอบสนองความแตกตางระหวาง

บุคคลและพัฒนาการทางสติปญญา 

ดีเลศิ  

77 

ดีเลศิ 

 

  รอยละ 

79 

ดีเลศิ 

๓.ครูรอยละ ๙๐ มีการจัดกิจกรรมพัฒนา

ผูเรียนท่ีสงเสริมและตอบสนองความ

ตองการความสามารถ และความสนใจของ

ผูเรียน 

ยอดเยี่ยม   

95 

ยอดเยี่ยม 

 รอยละ 

97 

ยอดเยี่ยม 

๓.๒) ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู 

ครูรอยละ ๙๐ ใชส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และแหลงเรียนรูรวมทั้งภมูิปญญาทองถ่ินที่

เอื้อตอการเรียนรูโดยสรางโอกาสใหผูเรียน

ไดแสวงหาความรูดวยตนเอง 

 

 

 

 

 

 

ยอดเยี่ยม   

99 

ยอดเยีย่ม 

 

 

 รอยละ 

99 

ยอดเยี่ยม 



มาตรฐานการศกึษาขั้นพื้นฐาน 
เปาหมายความสําเร็จ 

ตามมาตรฐานการศกึษาปการศกีษา2563 

ระดับ

คุณภาพ 

บรรลุ

เปาหมาย 

สูงกวา

เปาหมาย 

ต่ํากวา

เปาหมาย 

คา

เปาหมาย 

ป 64 

๓.๓) มีการจัดการบริหารชั้นเรียน

เชิงบวก 

๑.ครูรอยละ ๗๖ จัดสภาพแวดลอมท้ัง

ภายในและภายนอกหองเรียนที่เอ้ือตอการ

เรียนรูไดอยางมีความสุข 

ดีเลศิ   

80 

ยอดเยี่ยม 

 รอยละ 

80 

ยอดเยี่ยม 

๒.ครูรอยละ ๗๖ มีการปฏิบัติกิจกรรมจิต

ศึกษาที่เชื่อมโยงในการใชในชีวิตประจําวัน

ได 

ดีเลศิ   

80 

ยอดเยี่ยม 

 รอยละ 

80 

ยอดเยี่ยม 

๓.๔) ตรวจสอบและประเมินผูเรียน

อยางเปนระบบและนําผลมาพัฒนา

ผูเรียน 

๑.ครูรอยละ ๘๖มีการวัดผลประเมินผล

ผูเรียนดวยเครื่องมือและวิธีการที่

หลากหลาย 

ยอดเยี่ยม    

80 

ยอดเยี่ยม 

รอยละ 

89 

ยอดเยี่ยม 

๒.ครูรอยละ ๙๖ มีขอมูลรายบุคคลและใช

ในการพัฒนาผูเรียน 

ยอดเยี่ยม  

96 

ยอดเยี่ยม 

 

  รอยละ 

98 

ยอดเยี่ยม 

๓.ครูรอยละ ๗๖ มีการจัดกาเรียนรูแบบให

ขอมูลยอนกลับแกผูเรียนและนําผลมา

พัฒนาผูเรียน 

ดีเลศิ    

75 

ดีเลศิ 

รอยละ 

78 

ดีเลศิ 

๓.๕) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและให

ขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนา

ปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

๑.ครูรอยละ ๗๗ มีชุมชนแหงเรียนเรียนรู

ทางวิชาชีพ ระหวางครูและผูเก่ียวของเพื่อ

พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

ดีเลศิ  

77 

ดีเลศิ 

 

  รอยละ 

80 

ยอดเยี่ยม 

 

เกณฑคุณภาพ 

รอยละ ระดับคุณภาพ 

1 - 49 กําลังพัฒนา 

50 - 59 ปานกลาง 

60 – 69 ด ี

70 - 79 ดีเลิศ 

80 - 100 ยอดเยี่ยม 

 

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

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 


