
กําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐาน 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 

ประเด็นหลักท่ี 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียนคาเปาหมาย ................................. 

1. ความสามารถในการอาน การเขียน การส่ือสาร และการคํานวณ คาเปาหมาย 
ผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคํานวณไดเหมาะสมตาม
ระดับชั้น คุณภาพระดับ 3 ข้ึนไป รอยละ 80 ข้ึนไป 

ยอดเยี่ยม 
 

ผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคํานวณไดเหมาะสมตาม
ระดับชั้น คุณภาพระดับ 3 ข้ึนไป รอยละ 70-79 

ดีเลิศ 
 

ผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคํานวณไดเหมาะสมตาม
ระดับชั้น คุณภาพระดับ 3 ข้ึนไป รอยละ 60-69 

ดี 
 

ผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคํานวณไดเหมาะสมตาม
ระดับชั้น คุณภาพระดับ 3 ข้ึนไป รอยละ 50-59 

ปานกลาง 
 

ผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคํานวณไมเหมาะสมกับ
ระดับชั้นทําใหเปนปญหาตอการเรียนรู คุณภาพระดับ 3 ข้ึนไป ต่ํากวารอยละ 50 

กําลังพัฒนา 

2. ความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นและแกปญหา 

คาเปาหมาย 

ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะหคิดวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
แกปญหาและนําไปประยุกตใชในสถานการณตางๆอยางเหมาะสม คุณภาพระดับ 3 ข้ึนไป 
รอยละ 80 ข้ึนไป 

ยอดเยี่ยม 
 

ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะหคิดวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแกปญหาอยางเหมาะสม คุณภาพระดับ 3 ข้ึนไป รอยละ 70-79 

ดีเลิศ 
 

ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะหคิดวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแกปญหาอยางเหมาะสม คุณภาพระดับ 3 ข้ึนไป รอยละ 60-69 

ดี 
 

ผูเรียนสามารถคิดวิเคราะหคิดวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา 
คุณภาพระดับ 3 ข้ึนไป รอยละ 50-59 

ปานกลาง 
 

ผูเรียนไมสามารถตอบคําถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา คุณภาพระดับ 3 ข้ึนไป 
ต่ํากวารอยละ 50 

กําลังพัฒนา 

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม คาเปาหมาย 
ผูเรียนมีความสามารถในการสรางนวตักรรมได รอยละ 80 ข้ึนไป ของนักเรียนท้ังหมด ยอดเยี่ยม 
ผูเรียนมีความสามารถในการสรางนวัตกรรมได  รอยละ 70-79 ของนักเรียนท้ังหมด ดีเลิศ 
ผูเรียนมีความสามารถในการสรางนวัตกรรมได  รอยละ 60-69 ของนักเรียนท้ังหมด ด ี
ผูเรียนมีความสามารถในการสรางนวัตกรรมได  รอยละ 50-59 ของนักเรียนท้ังหมด ปานกลาง 
ผูเรียนไมมีความสามารถในการสรางนวัตกรรมได  ต่ํากวา รอยละ50 ของนักเรียนท้ังหมด กําลังพัฒนา 
4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร คาเปาหมาย 
ผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดอยางเหมาะสม
ปลอดภัยมีประสิทธิภาพ รอยละ 80 ข้ึนไป ของนักเรียนท้ังหมด 

ยอดเยี่ยม 
 

ผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดอยางเหมาะสม
ปลอดภัย  รอยละ 70-79 ของนักเรียนท้ังหมด 

ดีเลิศ 
 



ผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดอยางเหมาะสม
ปลอดภัย รอยละ 60-69 ของนักเรียนท้ังหมด 

ด ี
 

ผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได  รอยละ 50-59 ของ
นักเรียนท้ังหมด 

ปานกลาง 
 

ผูเรียนไมสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได  ต่ํากวา รอยละ 50  ของนักเรยีน
ท้ังหมด 

กําลังพัฒนา 

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา คาเปาหมาย 
ผูเรียนไดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรท่ีสถานศึกษากําหนด โดยมีผลการเรียนเฉลี่ย
รวมตั้งแต 3.00– 4.00 รอยละ 70 ข้ึนไป 

ยอดเยี่ยม 
 

ผูเรียนไดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรท่ีสถานศึกษากําหนด โดยมีผลการเรียนเฉลี่ย
รวมตั้งแต 3.00– 4.00 รอยละ 60-69 

ดีเลิศ 
 

ผูเรียนไดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรท่ีสถานศึกษากําหนด โดยมีผลการเรียนเฉลี่ย
รวมตั้งแต 3.00– 4.00 รอยละ 50-59 

ด ี
 

ผูเรียนไดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรท่ีสถานศึกษากําหนด โดยมีผลการเรียนเฉลี่ย
รวมตั้งแต 3.00– 4.00 รอยละ 40-49 

ปานกลาง 
 

ผูเรียนไดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรท่ีสถานศึกษากําหนด โดยมีผลการเรียนเฉลี่ย
รวมตั้งแต 3.00– 4.00 ต่ํากวา รอยละ 40 

กําลังพัฒนา 

6. มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ คาเปาหมาย 
มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ รอยละ 95 ข้ึนไป ของนักเรียนท้ังหมด ยอดเยี่ยม 
มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ รอยละ 75-94 ของนักเรียนท้ังหมด ดีเลิศ 
มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ รอยละ 55-74 ของนักเรียนท้ังหมด ด ี
มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ รอยละ 35-54 ของนักเรียนท้ังหมด ปานกลาง 
มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ ต่ํากวา รอยละ 35 ของนักเรียนท้ังหมด กําลังพัฒนา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประเด็นหลักท่ี 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน คาเปาหมาย .......................... 

1. การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด คาเปาหมาย 
ผูเรียนมีความประพฤติดานคุณธรรม จริยธรรมคานิยม จิตสังคมและจิตสํานึกตามท่ี
สถานศึกษากําหนดปรากฏชัดเจนโดยไมขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
รอยละ 80 ข้ึนไป ของนักเรียนท้ังหมด 

ยอดเยี่ยม 
 

ผูเรียนมีความประพฤติดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยม จิตสังคมและจิตสํานึกตามท่ี
สถานศึกษากําหนด โดยไมขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม รอยละ 70-79 ของ
นักเรียนท้ังหมด 

ดีเลิศ 
 

ผูเรียนมีความประพฤติดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยม จิตสังคมและจิตสํานึกตามท่ี
สถานศึกษากําหนด โดยไมขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม รอยละ 60-69 ของ
นักเรียนท้ังหมด 

ด ี
 

ผูเรียนมีความประพฤติดานคุณธรรม จริยธรรมคานิยม จิตสังคมและจิตสํานึก 
ตามท่ีสถานศึกษากําหนดปรากฏไมชัดเจน รอยละ 50-59 ของนักเรียนท้ังหมด 

ปานกลาง 
 

ผูเรียนมีความประพฤติดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยม จิตสังคมและจิตสํานึก 
ตามท่ีสถานศึกษากําหนดปรากฏไมชัดเจน ต่ํากวารอยละ 50 ของนักเรียนท้ังหมด 

กําลังพัฒนา 

2. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย คาเปาหมาย 
ผูเรียนมีความภาคภูมิใจในทองถ่ินในความเปนไทย และเห็นคุณคาเก่ียวกับภูมิปญญาไทยและ
แสดงออกไดอยางเหมาะสมในชีวิตประจําวัน รอยละ 80 ข้ึนไป ของนักเรียนท้ังหมด 

ยอดเยี่ยม 
 

ผูเรียนมีความภาคภูมิใจในทองถ่ินในความเปนไทย และเห็นคุณคาเก่ียวกับภูมิปญญาไทย 
แสดงออกไดอยางเหมาะสม รอยละ 70-79 ของนักเรียนท้ังหมด 

ดีเลิศ 
 

ผูเรียนมีความภาคภูมิใจในทองถ่ินในความเปนไทย และแสดงออกไดอยางเหมาะสม 
รอยละ 60-69 ของนักเรียนท้ังหมด 

ดี 

ผูเรียนมีความภาคภูมิใจในทองถ่ินในความเปนไทย และแสดงออกไดอยางเหมาะสม 
รอยละ 50-59 ของนักเรียนท้ังหมด 

ปานกลาง 
 

ผูเรียนไมมีความภาคภูมิใจในทองถ่ินในความเปนไทย ต่ํากวารอยละ 50 ของนักเรียนท้ังหมด กําลังพัฒนา 
3. การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและความหลากหลาย คาเปาหมาย 
ผูเรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผูอ่ืน และมีมนุษยสัมพันธดีตอทุกคน รอยละ 80 ข้ึนไป
ของนักเรียนท้ังหมด 

ยอดเยี่ยม 

ผูเรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผูอ่ืน และมีมนุษยสัมพันธดี รอยละ 70-79 ของนักเรียน
ท้ังหมด 

ดีเลิศ 

ผูเรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผูอ่ืน และมีมนุษยสัมพันธดี รอยละ 60-69 ของนักเรียน
ท้ังหมด 

ด ี

ผูเรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผูอ่ืน รอยละ 50-59 ของนักเรียนท้ังหมด ปานกลาง 
ผูเรียนไมยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผูอ่ืนและไมมีมนุษยสัมพันธ ต่ํากวารอยละ 50 ของ
นักเรียนท้ังหมด 

กําลังพัฒนา 

4. สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม คาเปาหมาย 
ผูเรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองใหแข็งแรงอยางสมํ่าเสมอ ไมเจ็บปวยโรครายแรง  
รักษาอารมณและสุขภาพจิตใหดีอยูเสมอ รอยละ 80 ข้ึนไป ของนักเรียนท้ังหมด 

ยอดเยี่ยม 
 
 



ผูเรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองใหแข็งแรงอยางสมํ่าเสมอ รักษาอารมณและสุขภาพจิต
ใหดี รอยละ 70-79 ของนักเรียนท้ังหมด 

ดีเลิศ 
 

ผูเรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองใหแข็งแรงอยางสมํ่าเสมอ รักษาอารมณและสุขภาพจิต
ใหดี รอยละ 60-69 ของนักเรียนท้ังหมด 

ด ี
 

ผูเรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองใหแข็งแรงรักษาอารมณและสุขภาพจิต 
รอยละ 50-59 ของนักเรียนท้ังหมด 

ปานกลาง 
 

ผูเรียนไมมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองไมรักษาอารมณและสุขภาพจิตใหดี ต่ํากวารอยละ 
50 ของนักเรียนท้ังหมด 

กําลังพัฒนา 

 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการคาเปาหมาย ................................ 

2.1 มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน คาเปาหมาย 
สถานศึกษามีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจท่ีกําหนดไวตรงกับวัตถุประสงคของแผนการ
ศึกษาชาติและสอดคลองกับความตองการของชุมชน  ทองถ่ินอยางชัดเจน  

ยอดเยี่ยม 
 

สถานศึกษามีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจท่ีกําหนดไวตรงกับวัตถุประสงคของแผนการ
ศึกษาชาติและสอดคลองกับความตองการของชุมชน  

ดีเลิศ 
 

สถานศึกษามีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจท่ีกําหนดไวตรงกับวัตถุประสงคของแผนการ
ศึกษาชาติและสอดคลองกับความตองการของชุมชน ทองถ่ิน แตขาดความชัดเจน 

ด ี
 

สถานศึกษามีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจท่ีกําหนดไวตรงกับวัตถุประสงคของแผนการ
ศึกษาชาติแตไมสอดคลองกับความตองการของชุมชนและทองถ่ิน ขาดความชัดเจน 

ปานกลาง 
 

สถานศึกษามีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจท่ีกําหนดไวไมตรงกับวัตถุประสงคของแผนการ
ศึกษาชาติและไมสอดคลองกับความตองการของชุมชนและทองถ่ิน  

กําลังพัฒนา 

2.2 ระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา คาเปาหมาย 
สถานศึกษากํากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาอยางเหมาะสม
ชัดเจน และเปดโอกาสใหผูเก่ียวของมีสวนรวม 

ยอดเยี่ยม 
 

สถานศึกษากํากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาอยางเหมาะสม
ชัดเจน 

ดีเลิศ 
 

สถานศึกษากํากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาอยางเหมาะสม ด ี
สถานศึกษากํากับติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาแตไมเปนไปตาม
ข้ันตอนท่ีกําหนด  

ปานกลาง 
 

ไมมีการกํากับติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา  กําลังพัฒนา 
2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุมเปาหมาย 

คาเปาหมาย 

พัฒนาวิชาการท่ีเนนผูเรียนทุกกลุมเปาหมายทุกคนอยางรอบดาน และดําเนินการอยางเปน
รูปธรรม ตรงตามท่ีหลักสูตรสถานศึกษากําหนด 

ยอดเยี่ยม 
 

พัฒนาวิชาการท่ีเนนผูเรียนทุกกลุมเปาหมายทุกคนอยางรอบดาน และดําเนินการอยางเปน
รูปธรรม 

ดีเลิศ 
 

พัฒนาวิชาการท่ีเนนผูเรียนทุกกลุมเปาหมายทุกคน และดําเนินการอยางเปนรูปธรรม ด ี
พัฒนาวิชาการท่ีเนนผูเรียน และมีการดําเนินการ ปานกลาง 
พัฒนาวิชาการไมครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย หรือไมครบทุกคน และดําเนินการอยางไมเปน กําลังพัฒนา 



รูปธรรม 
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ คาเปาหมาย 
พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีความรูความสามารถและทักษะตาม
มาตรฐานตําแหนง สงเสริมการเลื่อนวิทยฐานะ 

ยอดเยี่ยม 
 

พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีความรูความสามารถและทักษะตาม
มาตรฐานตําแหนง 

ดีเลิศ 
 

พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ด ี
พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความรูความสามารถตามมาตรฐานตําแหนง  ปานกลาง 
พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความรูความสามารถตามหนาท่ี  กําลังพัฒนา 
2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ คาเปาหมาย 
จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพแหลงเรียนรู และสังคมท่ีดีกระตุนใหผูเรียนใฝเรียนรูไดอยาง
ท่ัวถึงทุกกลุมเปาหมาย 

ยอดเยี่ยม 
 

จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพแหลงเรียนรู และสังคมท่ีดีกระตุนใหผูเรียนใฝเรียนรูไดอยาง
ท่ัวถึง 

ดีเลิศ 
 

จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพแหลงเรียนรู และสังคมท่ีดีกระตุนใหผูเรียนใฝเรียนรู ด ี
จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู  ปานกลาง 
จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีไมเอ้ือตอการเรียนรู  กําลังพัฒนา 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรยีนรู คาเปาหมาย 
บริหารจัดการขอมูลสารสนเทศท่ีมีความถูกตอง ครบถวน ทันสมัย นําไปประยุกตใชได และ
ดําเนินการอยางเปนระบบท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรู 

ยอดเยี่ยม 
 

บริหารจัดการขอมูลสารสนเทศท่ีมีความถูกตอง ครบถวน ทันสมัย นําไปประยุกตใชได และ
ดําเนินการอยางเปนระบบ 

ดีเลิศ 
 

บริหารจัดการขอมูลสารสนเทศท่ีมีความถูกตอง ครบถวน ทันสมัย นําไปประยุกตใชได ด ี
บริหารจัดการขอมูลสารสนเทศท่ีมีความถูกตองหรือครบถวนทันสมัยหรือนําไปประยุกตใชได  ปานกลาง 
จัดการขอมูลสารสนเทศท่ีมีความถูกตองครบถวนแตไมทันสมัยและไมมีการนําไปประยุกตใช  กําลังพัฒนา 
 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรยีนเปนสําคัญ คาเปาหมาย ................................ 

3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิต
ได 

คาเปาหมาย 

จัดการเรียนรูใหผูเรียนเกิดกระบวนการคิด ผานการปฏิบัติจริงดวยวิธีการและแหลงเรียนรูท่ี
หลากหลาย สามารถสรุปองคความรู และนําความรูท่ีไดรับไปใชในสถานการณตาง ๆ ใน
ชีวิตประจําวันไดเปนอยางดี 

ยอดเยี่ยม 
 

จัดการเรียนรูใหผูเรียนเกิดกระบวนการคิด ผานการปฏิบัติจริงดวยวิธีการและแหลงเรียนรูท่ี
หลากหลาย สามารถสรุปองคความรู และนําความรูท่ีไดรับไปใชในสถานการณตาง ๆ ใน
ชีวิตประจําวันได 

ดีเลิศ 
 

จัดการเรียนรูใหผูเรียนเกิดกระบวนการคิด ผานการปฏิบัติจริงดวยวิธีการและแหลงเรียนรูท่ี
หลากหลาย สามารถสรุปองคความรู 

ด ี
 

จัดการเรียนรูใหผูเรียนเกิดกระบวนการคิด ผานการปฏิบัติจริงดวยวิธีการและแหลงเรียนรูท่ี ปานกลาง 



หลากหลาย   
ไมมีการจัดการเรียนรูใหผูเรียนเกิดกระบวนการคิด ผานการปฏิบัติจริงดวยวิธีการและแหลง
เรียนรูท่ีหลากหลาย 

กําลังพัฒนา 

3.2 ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู คาเปาหมาย 
จัดการเรียนการสอนท่ีมีการใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูตาง ๆ ท่ีมีความ
หลากหลาย รวมไปถึงแหลงเรียนรูในชุมชนท่ีเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาตาง ๆ อยางท่ัวถึง 

ยอดเยี่ยม 
 

จัดการเรียนการสอนท่ีมีการใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูตาง ๆ ท่ีมีความ
หลากหลาย รวมไปถึงแหลงเรียนรูในชุมชนท่ีเหมาะกับเนื้อหาวิชาตาง ๆ 

ดีเลิศ 
 

จัดการเรียนการสอนท่ีมีการใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูตาง ๆ ท่ีมีความ
หลากหลาย รวมไปถึงแหลงเรียนรูในชุมชน 

ดี 
 

จัดการเรียนการสอนท่ีมีการใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูตาง ๆ ท่ีมีความ
หลากหลาย  

ปานกลาง 
 

ไมมีการจัดการเรียนการสอนท่ีมีการใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือแหลงเรียนรูตาง ๆ  กําลังพัฒนา 
3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก คาเปาหมาย 
ชั้นเรียนมีอากาศถายเทไดดี  จัดโตะเกาอ้ีและสิง่ที่อยูในชัน้เรียนใหเอ้ืออํานวยตอการเรียนการสอน 
และกิจกรรมประเภทตางๆนักเรียนไดเรียนอยางมีความสุข มีอิสรเสรีภาพ และมีวนิัยในการดูแล
ตนเองใชประโยชนในชัน้เรียนใหคุมคา  สรางบรรยากาศใหอบอุน ใหความเปนกันเองกับผูเรียน 

ยอดเยี่ยม 
 

ชั้นเรียนมีอากาศถายเทไดดี  จัดโตะเกาอ้ีและสิ่งท่ีอยูในชั้นเรียนใหเอ้ืออํานวยตอการเรียนการ
สอน และกิจกรรมประเภทตางๆ นักเรียนไดเรียนอยางมีความสุข มีอิสรเสรีภาพ และมีวินัยใน
การดูแลตนเอง 

ดีเลิศ 
 

ชั้นเรียนมีอากาศถายเทไดดี  จัดโตะเกาอ้ีและสิ่งท่ีอยูในชั้นเรียนใหเอ้ืออํานวยตอการเรียนการ
สอน และกิจกรรมประเภทตางๆ นักเรียนไดเรียนอยางมีความสุข มีอิสรเสรีภาพ  

ด ี
 

ชั้นเรียนมีอากาศถายเทไดดี  จัดโตะเกาอ้ีและสิ่งท่ีอยูในชั้นเรียนใหเอ้ืออํานวยตอการเรียนการ
สอน และกิจกรรมประเภทตางๆ นักเรียนไดเรียนอยางมีความสุข 

ปานกลาง 
 

ชั้นเรียนมีอากาศถายเทไดดี  จัดโตะเกาอ้ีและสิ่งท่ีอยูในชั้นเรียนใหเอ้ืออํานวยตอการเรียนการ
สอน และกิจกรรมประเภทตางๆ 

กําลังพัฒนา 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนําผลมาพัฒนาผูเรียน คาเปาหมาย 
ประเมินผูเรียนจากสภาพจริง ใหเหมาะสมกับเนื้อหาท่ีเรียนและวัยของผูเรียนและมีข้ันตอน
ตรวจสอบและประเมินอยางเปนระบบและเปนไปตามเกณฑการประเมินของหลักการวัดและ
ประเมินผล มีการใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนและผูเรียนนําไปใชพัฒนาตนเองไดอยาง
เหมาะสมกับวัย 

ยอดเยี่ยม 
 

ประเมินผูเรียนจากสภาพจรงิ ใหเหมาะสมกับเนื้อหาท่ีเรียนและวัยของผูเรียนและมีข้ันตอน
ตรวจสอบและประเมินอยางเปนระบบและเปนไปตามเกณฑการประเมินของหลักการวัดและ
ประเมินผล มีการใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนและผูเรียนนําไปใชพัฒนาตนเอง 

ดีเลิศ 
 

ประเมินผูเรียนจากสภาพจริง ใหเหมาะสมกับเนื้อหาท่ีเรียนและมีข้ันตอนตรวจสอบและ
ประเมินอยางเปนระบบ มีการใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพ่ือนําไปพัฒนาตนเอง 

ด ี
 

ประเมินผูเรียนจากสภาพจริงและมีข้ันตอนตรวจสอบและประเมิน มีการใหขอมูลยอนกลับแก
ผูเรียน 

ปานกลาง 
 

ไมมีการประเมินผูเรียนจากสภาพจริงมีการตรวจสอบและประเมินอยางไมเปนระบบไมมีการ
ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียน 

กําลังพัฒนา 



3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู 

คาเปาหมาย 

โรงเรียนมีการกําหนดเปาหมายการจัดการเรียนรู ไวอยางชัดเจน เปดโอกาสใหมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูและสรางเครือขายของผูมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือรับฟงขอมูลสะทอนกลับสูการ
ปฏิบัติเพ่ือการปรับเปลี่ยนรูสภาพปญหาและแกไขไดอยางรวดเร็วสถานท่ีมีความพรอมเอ้ือตอ
การจัดการเรียนรูเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงข้ึน 

ยอดเยี่ยม 
 

โรงเรียนมีการกําหนดเปาหมายการจัดการเรียนรู ไวอยางชัดเจน เปดโอกาสใหมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูและสรางเครือขายของผูมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือรับฟงขอมูลสะทอนกลับสูการ
ปฏิบัติเพ่ือการปรับเปลี่ยนรูสภาพปญหาและแกไขไดอยางรวดเร็วสถานท่ีมีความพรอมเอ้ือตอ
การจัดการเรียนรู 

ดีเลิศ 
 

 

โรงเรียนมีการกําหนดเปาหมายการจัดการเรียนรู ไวอยางชัดเจน เปดโอกาสใหมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูและสรางเครือขายของผูมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือรับฟงขอมูลสะทอนกลับสูการ
ปฏิบัติเพ่ือการปรับเปลี่ยนรูสภาพปญหาและแกไขไดอยางรวดเร็ว 

ดี 
 

โรงเรียนมีการกําหนดเปาหมายการจัดการเรียนรู ไวอยางชัดเจน เปดโอกาสใหมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูและสรางเครือขายของผูมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือรับฟงขอมูลสะทอนกลับสูการ
ปฏิบัติเพ่ือการปรับเปลี่ยน 

ปานกลาง 
 

โรงเรียนมีการกําหนดเปาหมายการจัดการเรียนรู ไวอยางชัดเจน เปดโอกาสใหมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู 

กําลังพัฒนา 

 

 

 

 

 

 


