
แนบท้ายประกาศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 
ค่าเป้าหมายความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3 มาตรฐาน  21 ประเด็นพิจารณา ปีการศึกษา 2563-2565 เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
.......................................................................................................................  

 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 

ปีการศึกษา 2563-2565 รายละเอียดประเด็นพิจารณา 
2563 2564 2565 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน  
จ านวน 10 ประเด็นการพิจารณา  

72.83 74.79 76.76  

1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียน  จ านวน 6 
ประเด็นการพิจารณา  

68.29 70.23 72.17  

  1)  มีความสามารถใน
การอ่าน การเขียน การสื่อสาร และ
การคิดค านวณ           

67.50 69.50 71.50  

   1.1 นักเรียนร้อยละ 75.00 77.00 79.00 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน
ภาษาไทย อยู่ในระดับ ดี ตามเกณฑ ์     
การประเมินของสถานศึกษา 

     1.2 นักเรียนร้อยละ  
 

75.00 77.00 79.00 ผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
ด้านความสามารถในการสื่อสาร ในระดับดี 

   1.3 นักเรียนร้อยละ   75.00 77.00 79.00 มีความสามารถการสื่อสาร การน าเสนอ
ผลงานได้ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

   1.4 นักเรียนร้อยละ   60.00 62.00 64.00 มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ  
ได้ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

   1.5 นักเรียนร้อยละ   60.00 62.00 64.00 มีความสามารถในการคิดค านวณ          
อยู่ในระดับ ดี ตามเกณฑ์การประเมินของ
สถานศึกษา 

   1.6 นักเรียนร้อยละ   60.00 62.00 64.00 มีความสามารถในการสื่อสาร 
ภาษาต่างประเทศที่ 2 ตามเกณฑ์        
ของสถานศึกษา  (หมายเหตุ ข้อ 1.6 
ส าหรับสถานศึกษาท่ีเปิดสอน
ภาษาต่างประเทศที่ 2 เช่น จนี ญี่ปุ่น 
เกาหลี ฝรั่งเศส เยอรมัน) 

  2)  มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

75.00 77.00 79.00  
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   2.1 นักเรียนร้อยละ 75.00 77.00 79.00 ผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์     
อยู่ในระดับ ดี 

   2.2 นักเรียนร้อยละ 75.00 77.00 79.00 ผ่านการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหา 
ตามแนวทางการประเมิน PISA 

   2.3 นักเรียนร้อยละ 75.00 77.00 79.00 ผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญ         
ของผู้เรียน ด้านความสามารถในการคิด        
ในระดับดี 

  3)  มีความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรม 

68.75 70.75 72.75  

   3.1 นักเรียนร้อยละ 70.00 72.00 74.00 มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการสร้าง
นวัตกรรม ในระดับ ดี ตามเกณฑ์การ
ประเมินของสถานศึกษา 

   3.2 นักเรียนร้อยละ 70.00 72.00 74.00 มีผลงาน จากการท าโครงงาน / สิ่งประดิษฐ์  
และสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด 
ขั้นตอนการท างาน และปัญหาอุปสรรค 
ของการท างานได้ 

   3.3 นักเรียนร้อยละ 70.00 72.00 74.00 สามารถสร้างนวัตกรรม 
   3.4 นักเรียนร้อยละ 65.00 67.00 69.00 สามารถสร้างนวัตกรรม และน านวัตกรรม

ไปใช้ และมีการเผยแพร่ 
  4)  มีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

70.00 72.00 74.00  

   4.1 นักเรียนร้อยละ 75.00 77.00 79.00 มีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลจาก
อินเตอร์เน็ต และสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
และอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ได้จากการสืบค้น
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   4.2 นักเรียนร้อยละ 75.00 77.00 79.00 ผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ใน
ระดับ ดี 

   4.3 นักเรียนร้อยละ 60.00 62.00 64.00 มีทักษะด้าน Digital Literacy ในการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

  5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

51.00 52.63 54.25  

   5.1.1 นักเรียนร้อยละ   52.00 54.00 56.00 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับ 3 ขึ้นไป 
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   5.1.2 นักเรียนร้อยละ   40.00 41.00 42.00 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ระดับ 3 ขึ้นไป 

   5.1.3 นักเรียนร้อยละ   35.00 36.00 37.00 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับ 3 ขึ้นไป 

   5.1.4 นักเรียนร้อยละ   53.00 55.00 57.00 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ระดับ 3 ขึ้นไป 

   5.1.5 นักเรียนร้อยละ   70.00 72.00 74.00 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ระดับ 3 ขึ้นไป 

   5.1.6 นักเรียนร้อยละ   68.00 70.00 72.00 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา 
พลศึกษา ระดับ 3 ขึ้นไป 

   5.1.7 นักเรียนร้อยละ   56.00 58.00 60.00 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพ ระดับ 3 ขึ้นไป 

   5.1.8 นักเรียนร้อยละ   34.00 35.00 36.00 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับ 3 
ขึ้นไป          

  6)  มีความรู้  ทักษะ
พื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

77.50 79.50 81.50  

   6.1 นักเรียนร้อยละ   80.00 82.00 84.00 มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต้อ
งานอาชีพ 

   6.2 นักเรียน ร้อยละ   70.00 72.00 74.00 มี ID Pan และ Portfolio เพ่ือการศึกษาต่อ
และการประกอบอาชีพ 

   6.3 นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ร้อยละ   

80.00 82.00 84.00 มีความพร้อมที่ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

   6.4 นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ร้อยละ   

80.00 82.00 84.00 มีความพร้อมในการท างาน และประกอบ
อาชีพ 

 1.2  ด้านคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ของผู้เรียน จ านวน 4 ประเด็น
การพิจารณา 

79.64 81.64 83.64  

  1) การมีคุณลักษณะ
และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนด 

80.00 82.00 84.00  

   1.1 นักเรียนร้อยละ 80.00 82.00 84.00 ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ในระดับดี 

   1.2 นักเรียนร้อยละ 80.00 82.00 84.00 มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีภาวะผู้น าและมี
จิตอาสา 
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   1.3 นักเรียนร้อยละ 80.00 82.00 84.00 มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี และเป็น
แบบอย่างได้ 

  2)  ความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย 

80.00 82.00 84.00  

   2.1 นักเรียนร้อยละ 80.00 82.00 84.00 ร่วมกิจกรรมตามประเพณี วันส าคัญ และ
ท้องถิ่น 

   2.2 นักเรียนร้อยละ 80.00 82.00 84.00 มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักใน
สถาบันหลักของชาติ 

   2.3 นักเรียนร้อยละ 80.00 82.00 84.00 ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

   2.4 นักเรียนร้อยละ 80.00 82.00 84.00 มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักและ
ภูมิใจในความเป็นไทย 

   2.5 นักเรียนร้อยละ 80.00 82.00 84.00 มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักและ
ภูมิใจประเพณีวัฒนธรรมและท้องถิ่น 

  3) การยอมรับท่ีจะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

80.00 82.00 84.00  

   3.1 นักเรียนร้อยละ 80.00 82.00 84.00 อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม/ความคิดเห็น ที่แตกต่าง 

   3.2 นักเรียนร้อยละ 80.00 82.00 84.00 มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิด         
ที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองที่ดี ของชาติ และ
เป็นพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม 

  4) สุขภาวะทางร่างกาย 
และจิตสังคม 

78.57 80.57 82.57  

   4.1 นักเรียนร้อยละ 75.00 77.00 79.00 มีน้ าหนัก ส่วนสูง และพัฒนาการทาง
ร่างกายเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

   4.2 นักเรียนร้อยละ 75.00 77.00 79.00 มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของกลมพลศึกษา หรือส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)   
ทุกข้อ 

      4.3 นักเรียน ร้อยละ 80.00 82.00 84.00 มีสุขภาพแข็งแรง แต่งกายสะอาดเรียบร้อย 
เครื่องใช้ส่วนตัวสะอาด และปฏิบัติตนตาม
สุขบัญญัติ10 ประการ 
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   4.4 นักเรียน ร้อยละ 80.00 82.00 84.00 หลีกเลี่ยงจากสิ่งมอมเมา ปัญหาทางเพศ 
การทะเลาะวิวาท และอบายมุข ทุกชนิด 

   4.5 นักเรียน ร้อยละ 80.00 82.00 84.00 มีความรู้ทักษะในการป้องกันตนเอง      
จากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 

   4.6 นักเรียน ร้อยละ 80.00 82.00 84.00 มีพฤติกรรมที่แสดงออกในการด าเนินชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีจิตสาธารณะ 

   4.7 นักเรียนร้อยละ 80.00 82.00 84.00 ผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตใน
ระดับ ดี 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 6 ประเด็นการพิจารณา   

    

 2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และ
พันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
สามารถปฏิบัติได้จริง 

    

  2.1.1 สถานศึกษา 
ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมาย
ด้านต่าง ๆ โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษาท่ีถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย 
ถูกต้องตามหลักวิชาการ สอดคล้องกับ
แผนการศึกษาชาติและความต้องการ
ของชุมชน ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนที่สะท้อนคุณภาพความส าเร็จ
อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วม 

    

  2.1.2 สถานศึกษา มีการ 
ศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษา 
และประเด็นพิจารณาเพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาตาม
กฎกระทรวงอย่างครบถ้วน ก าหนด
ผู้รับผิดชอบ และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในทุก
กระบวนการ จนน าไปสู่การประกาศ  
ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
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  2.1.3 สถานศึกษา มีการ
ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของทุก
มาตรฐานและก าหนดค่าเป้าหมาย     
ในประเด็นการพิจารณา เช่น การอ่าน 
การเขียน การคิดค านวณ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ฯลฯ อย่างเหมาะสมโดย
ผ่านการพิจารณาจากทุกฝ่ายอย่าง
ครบถ้วนตามบริบทของสถานศึกษา 
โดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

     

  2.1.4 สถานศึกษาจัดท า
ประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐาน
เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน       
ของสถานศึกษาโดยได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และมีการประชาสัมพันธ์ ให้
ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาได้รับทราบด้วยวิธีการ
หลากหลาย 

    

 2.2  มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานของสถานศึกษาที่ได้
ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จไว้ 

    

  2.2.1 สถานศึกษามี
แผนพัฒนาการศึกษา ที่ได้รับความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
และสามารถตรวจสอบได้ 

    

  2.2.2 สถานศึกษามีและ
ด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหาร
และการจัดการศึกษาที่มีความเหมาะสม 
คลอบคลุมงานวิชาการท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ พัฒนาครูบุคลากรของโรงเรียน
และบรหิารจัดการข้อมูลสารสนเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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  2.2.3 สถานศึกษามี
การศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา และ
ความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษา
อย่างเป็นระบบ โดยใช้เทคนิควิธีที่
หลากหลาย ได้ข้อมูลสารสนเทศที่
ถูกต้อง ครบถ้วน และทันสมัย ทั้งจาก
แหล่งข้อมูล เอกสาร และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

    

  2.2.4 สถานศึกษาก าหนด
วิธีการด าเนินงาน ทุกกิจกรรม โครงการ
ที่สอดคล้องกับทุกมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา โดยใช้กระบวนการ
ท างานที่มีระบบสอดคล้องกับบริบท 
ของสถานศึกษา และด าเนินการ       
ในทุกระบบ ครอบคลุมการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ การส่งเสริม การเรียนรู้ 
การวัดและประเมินผล การพัฒนา
บุคลากร และกระบวนการบริหารและ
การจัดการของสถานศึกษา เปิดโอกาส
ให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 

    

2.2.5 สถานศึกษา มีแผนการใช้
งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องมือ และเวลาอย่างประหยัด   
และคุ้มค่า ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของทุกโครงการ       
และกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ       
มีการเสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ต่อคณะกรรมการสถานศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบ และรับรู้
ร่วมกันอย่างกว้างขวาง อย่างมีระบบ 
และแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ 
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  2.2.6 สถานศึกษามีการ
ทบทวนและจัดท าแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการ 
จัดการศึกษาของสถานศึกษา  
โดยทุกแผนงาน โครงการ กิจกรรม
ครอบคลุมตามภารกิจในแผนพัฒนาการ 
จัดการศึกษา พร้อมทั้งปรับกิจกรรม 
ให้สอดคล้องกับนโยบายที่ส าคัญและ 
ความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษา 
และหน่วยงานต้นสังกัด 

    

  2.2.7 สถานศึกษาเสนอ
แผนปฏิบัติการประจ าปีต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบ 
และรับรู้ร่วมกันอย่างกว้างขวาง อย่างมี
ระบบ และแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัด
รับทราบ 

    

  2.2.8 สถานศึกษา มีระบบ 
การนิเทศภายในของสถานศึกษา 
กระบวนการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

    

  2.2.9 สถานศึกษาก าหนด
บทบาทหน้าที่มอบหมายให้บุคลากรใน
สถานศึกษาด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาอย่างชัดเจน  
ครอบคลุมโครงสร้างการบริหารงาน 
บุคลากรของสถานศึกษาและบทบาท 
หน้าที่ของผู้เรียนไว้อย่างชัดเจน  
มีการด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
และเป็นไปตามปฏิทินที่ก าหนด            
ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า ผู้เกี่ยวข้อง 
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีความพึงพอใจ 
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  2.2.10 สถานศึกษา มีการ
ก าหนดปฏิทิน และแผนก ากับติดตาม 
การด าเนินงานของแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปี มีการระบุผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับ 
ติดตามการด าเนินงานชัดเจนครบถ้วน 
ในทุกโครงการ กิจกรรม โดยผู้เกี่ยวข้อง 
มีส่วนร่วม 

    

  2.2.11 สถานศึกษา มีการ
ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้
ครบถ้วน เกินร้อยละ 80 ขึ้นไปของ
จ านวนโครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติตาม
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
ตามท่ีได้ก าหนด โดยร้อยละ 80 ขึ้นไป
ของโครงการ กิจกรรมบรรลุตาม
วัตถุประสงค ์มีการใช้งบประมาณและ
ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า และ
ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 80 ขึ้นไป พึงพอใจ
การด าเนินงาน 

    

  2.2.12 สถานศึกษา มีการ
ก าหนดผู้รับผิดชอบในการประเมินและ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และมี
กระบวนการสร้างความเข้าใจในการ
ประเมิน ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ระดับสถานศึกษา มอบหมายงานตาม
ความรู้ความสามารถ ร่วมกันวางแผน 
ก าหนดภารกิจปฏิทินการติดตาม
ตรวจสอบ และมีการประสานงานอย่าง
เป็นระบบ 
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  2.2.13 สถานศึกษา
สถานศึกษามีการประเมินและ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ทั้งระดับ
บุคคล และระดับสถานศึกษาที่แสดงผล
การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
โดยมีวิธีการและเครื่องมือที่เหมาะสม        
และมีการจัดท ารายงานตามหลัก
วิชาการ เป็นปัจจุบัน 

    

  2.2.14 สถานศึกษา มีการ
ติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาด้วยรูปแบบที่หลากหลาย
ถูกต้องตามหลักวิชาการเป็นแบบอย่าง 
ที่ดี และน าผลการติดตามตรวจสอบไป
ใช้วางแผนด าเนินงาน ปรับปรุง พัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษา   

    

  2.2.15 สถานศึกษามีการ
วางแผนและก าหนดกรอบแนวทาง 
การประเมินคุณภาพภายในที่ชัดเจน
ถูกต้องตามหลักวิชาการ มีเครื่องมือ
ประเมินคุณภาพภายในที่ครอบคลุม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ทุกระดับการศึกษา โดยทุกมาตรฐาน
และทุกประเด็นพิจารณา ด าเนินการ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาโดยใช้วิธีการและเครื่องมือ 
ที่หลากหลายและเหมาะสม 

    

  2.2.16 สถานศึกษาจัดท า
รายงานผลการประเมินตนเองที่เป็น
รายงานประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาท่ีสะท้อนคุณภาพผู้เรียน
และผลส าเร็จของการบริหารจัด
การศึกษาอย่างชัดเจน ครอบคลุมตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
และการประเมินการประเมิน 
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แบบองค์รวม (Holistic rubrics)  
การตัดสินโดยอาศัยความเชี่ยวชาญ 
(Expert judgment) การประเมิน 
จากหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence 
based assessment) โดยผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการด าเนินงาน 

    

  2.2.17 สถานศึกษามีการ
ตรวจสอบ ปรับปรุงคุณภาพของรายงาน
ให้มีความชัดเจนและสมบูรณ์แล้วจึง
เสนอรายงานต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบ
อย่างเป็นระบบ ตามช่วงเวลาที่ก าหนด  
และน าข้อเสนอแนะมาใช้ปรับปรุง 
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

    

  2.2.18 สถานศึกษามีการ
เผยแพร่รายงานประเมินคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาด้วยรูปแบบและวิธีการ
ที่หลากหลายต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชน 
พร้อมกับน าข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ 
จากผู้ได้รับการเผยแพร่  และน าไปใช้
ส าหรับการพัฒนาการจัดการศึกษา
อย่างมีระบบ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

    

  2.2.19 สถานศึกษามีการ
ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากร 
ทุกคนในสถานศึกษามีความรู้ 
ความเข้าใจ และตระหนัก 
ในความส าคัญ ของการประกันคุณภาพ
การศึกษาท่ีมุ่งการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อเนื่อง และพัฒนาสถานศึกษาให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ จนเป็นวัฒนธรรม
ในการท างานปกต ิของสถานศึกษา 
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  2.2.20 สถานศึกษามีการ
น าผลการประเมินคุณภาพภายใน 
ของสถานศึกษาและข้อเสนอแนะ  
ของหน่วยงาน ต้นสังกัดต่างๆ  
มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเลือกสรร
ข้อมูลสารสนเทศ โดยให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม เพื่อน าไปใช้
ประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริหารและ
การสอนอย่างมีประสิทธิภาพและ
ต่อเนื่อง เป็นแบบอย่างได้ 

    

  2.2.21 สถานศึกษา มีการ
เตรียมรับการติดตาม ประเมินคุณภาพ
อย่างเป็นระบบ ทั้งด้านข้อมูล เอกสาร 
หลักฐาน ร่องรอยการด าเนินงานต่าง ๆ 
อย่างครบถ้วน ชัดเจน เหมาะสม 
น่าเชื่อถือ และให้ความร่วมมือ ในการ
ประเมินคุณภาพเพ่ือน าผลประเมินไป
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานต้น
สังกัด และหน่วยงานภายนอก 

    

 2.3  มีการด าเนินงานพัฒนา
วิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบ
ด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

    

  2.3.1 สถานศึกษามีการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียง
มาตรฐานสากล และพัฒนาผู้เรียนให้มี
ศักยภาพเป็นพลโลกปีการศึกษาละ 1 
ครั้ง 

    

  2.3.2 สถานศึกษามี
หลักสูตรสถานศึกษาท่ีได้รับความเห็น
ขอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
และสามารถตรวจสอบได้ 
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  2.3.3 สถานศึกษามี
หลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8  
กลุ่มสาระ 

    

 2.4  มีการพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

    

  2.4.1 ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมให้เข้า
รับการพัฒนาตนเอง 

    

  2.4.2 ครูในกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ ผู้ประสาน 
และครูในระดับชั้น มีการประชุม 
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาการ
ท างานร่วมกันอย่างน้อยปีการศึกษาละ 
10 ครั้ง 

    

  2.4.3 ครูทุกกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ ได้รับการพัฒนา ให้สามารถ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี
การศึกษาทางไกล 

    

 2.5  มีการจัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

    

  2.5.1 ครูและนักเรียนมี
ความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก
ในการจัดการเรียนการสอน 

    

  2.5.2 จ านวนแหล่งเรียนรู้
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ได้มาตรฐาน 

    

 2.6  มีการจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ 

    

  2.6.1 สถานศึกษามีระบบ
การจัดหา การพัฒนาและการบริการ 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  
ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
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  2.6.2 สถานศึกษามีแผน
ในการพัฒนาระบบและการบริการ 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ที่
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

    

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 5  
ประเด็นการพิจารณา   

75.00 77.00 79.00  

 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

75.00 77.00 79.00  

   3.1.1 ครูร้อยละ 75.00 77.00 79.00 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้
เน้นกระบวนการคิด และให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ
จริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษา และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

   3.1.2 ครูร้อยละ   75.00 77.00 79.00 นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ แบบ Active 
Learning 

  3.1.2 ครรู้อยละ   75.00 77.00 79.00 มีการเผยแพร่ นวัตกรรมในการจัดการ
เรียนรู้ แบบ Active Learning 

 3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อ
การเรียนรู ้

75.00 77.00 79.00  

  3.2.1 ครูร้อยละ 75.00 77.00 79.00 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้สื่อการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย 

  3.2.2  ครูร้อยละ 75.00 77.00 79.00 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการเรียนรู้   
มี application     

  3.2.3 ครูร้อยละ 75.00 77.00 79.00 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้ แหล่งเรียนรู้
ทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียน ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น บูรณาการในการจัดการเรียนการ
สอนเอ้ือต่อการเรียนรู้ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ
จริง 
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  3.2.4  ครูร้อยละ 75.00 77.00 79.00 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สามารถจัดการ
เรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกล      

 3.3  มีการบริหารจัดการชั้น
เรียนเชิงบวก 

75.00 77.00 79.00  

  3.3.1 ครูร้อยละ 75.00   77.00 79.00 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มี
ปฏิสัมพันธ์ เชิงบวก ส่งผลให้นักเรียนรักการ
เรียนรู้ 

 3.4  ตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

75.00 77.00 79.00  

  3.4.1 ครูร้อยละ 75.00   77.00 79.00 มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบและให้ข้อมูลย้อนกลับ น าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

  3.4.2 ครูร้อยละ 75.00   77.00 79.00 มีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลที่
เหมาะสมกับเป้าหมายของการเรียนรู้ 

 3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

75.00 77.00 79.00  

  3.5.1 ครรู้อยละ 75.00 77.00 79.00 และ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพ่ือพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 
 
 


