
 
 
 

ประกาศโรงเรียนพระบางวิทยา 
เรื่อง  การก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2564 
............................................................................ 

   
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545  

มาตรา 9 (3) ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักที่ส าคัญข้อหนึ่ง คือ มีการ
ก าหนด มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท และมาตรา 48  
ให้หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  และให้ถือว่าการประกัน
คุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการจัดท ารายงาน
ประจ าปีเสนอ ต่อหน่วยงาน ต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือเป็นการรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  
   ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 9 (3) มาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่
สองท่ีก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต และ
นโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพภายในและภายนอกทุกระดับ ก่อนมีการประเมิน
คุณภาพในรอบต่อไป รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนพระบางวิทยา ในการประชุม ครั้งที ่7  เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 โรงเรียน 
พระบางวิทยา และมีส่วนร่วมของของผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชน
ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้อง จึงประกาศ ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษา  ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2564  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาการประเมินคุณภาพภายในและเพ่ือใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับการส่งเสริมและก ากับ
ดูแลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการตรวจสอบการประเมินผล และการประกันคุณภาพทางการศึกษา ให้บรรลุ 
ความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้  
 
   ประกาศ  ณ วันที่   11    เดือน สิงหาคม   พ.ศ. 2564 
 
 

 ( นายอารมณ์ น้อยเกิด ) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนพระบางวิทยา 



แนบท้ายประกาศ โรงเรียนพระบางวิทยา 
ค่าเป้าหมายความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3 มาตรฐาน  21 ประเด็นพิจารณา ปีการศึกษา 2564 เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
.......................................................................................................................  

 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน  จ านวน 10 ประเด็นการพิจารณา  

1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  จ านวน 6 ประเด็นการพิจารณา  
1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ           

          1.1 นักเรียนร้อยละ 80.00 มีความสามารถในการอ่าน การเขียนภาษาไทย อยู่ในระดับดี  
ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
           1.2 นักเรียนร้อยละ 76.00 ผา่นการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  
ด้านความสามารถในการสื่อสาร ในระดับดี 
           1.3 นักเรียนร้อยละ 84.00  มีความสามารถการสื่อสาร การน าเสนอผลงานได้ตามเกณฑ์
ของสถานศึกษา 
           1.4 นักเรียนร้อยละ 74.00  มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ  ได้ตามเกณฑ์
ของสถานศึกษา 
           1.5 นักเรียนร้อยละ 60.00  มีความสามารถในการคิดค านวณ อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์
การประเมินของสถานศึกษา 
           1.6 นักเรียนร้อยละ 54.00  มีความสามารถในการสื่อสาร ภาษาต่างประเทศที่ 2  
ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา  (หมายเหตุ ข้อ 1.6 ส าหรับสถานศึกษาที่เปิดสอนภาษาต่างประเทศที่ 2 เช่น จีน ญี่ปุ่น 
เกาหลี ฝรั่งเศส เยอรมัน) 
   2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 
             2.1 นักเรียนร้อยละ 80.00 ผา่นการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ อยู่ในระดับดี 
             2.2 นักเรียนร้อยละ 74.00  ผ่านการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหาตามแนวทาง 
การประเมิน PISA 
             2.3 นักเรียนร้อยละ 74.00  ผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  
ด้านความสามารถในการคิดในระดับดี 
       3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
             3.1 นักเรียนร้อยละ 74.00  มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรม ในระดับดี 
ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
             3.2 นักเรียนร้อยละ 74.00 มีผลงาน จากการท าโครงงาน / สิงประดิษฐ์  และสามารถ
อธิบายหลักการ แนวคิด ขั้นตอนการท างาน และปัญหาอุปสรรคของการท างานได้ 
             3.3 นักเรียนร้อยละ 64.00 สามารถสร้างนวัตกรรม 
 



             3.4 นักเรียนร้อยละ 54.00 สามารถสร้างนวัตกรรม และน านวัตกรรมไปใช้  
และมีการเผยแพร่ 
   4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
             4.1 นักเรียนร้อยละ 94.00 มีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต และสรุป
ความรู้ได้ด้วยตนเอง และอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
            4.2 นักเรียนร้อยละ 74.00  ผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  
ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ในระดับดี 
             4.3 นักเรียนร้อยละ 74.00 มีทักษะด้าน Digital Literacy ในการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
              5.1.1 นักเรียนร้อยละ 74.00  มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับ 3  
ขึ้นไป 
              5.1.2 นักเรียนร้อยละ 54.00 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับ 3  
ขึ้นไป 
              5.1.3 นักเรียนร้อยละ 64.00  มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับ 3 
ขึ้นไป 
              5.1.4 นักเรียนร้อยละ 74.00  มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ระดับ 3 
ขึ้นไป 
               5.1.5 นักเรียนร้อยละ 80.00  มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับ 3 ขึ้นไป 
              5.1.6 นักเรียนร้อยละ 84.00 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา 
ระดับ 3 ขึ้นไป 
               5.1.7 นักเรียนร้อยละ 84.00 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ระดับ 3 ขึ้นไป 
              5.1.8 นักเรียนร้อยละ 64.00 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) ระดับ 3 ขึ้นไป          
   6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
        6.1 นักเรียนร้อยละ 84.00  มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต้องานอาชีพ 

6.2 นักเรียนร้อยละ 84.00 มี ID Pan และ Portfolio เพ่ือการศึกษาต่อและ 
การประกอบอาชีพ 
    6.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ร้อยละ 84.00 มีความพร้อมที่ศึกษาต่อ 
ในระดับท่ีสูงขึ้น 
         6.4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ร้อยละ 84.00 มีความพร้อมในการท างาน  
และประกอบอาชีพ 
 
 



  1.2  ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน จ านวน 4 ประเด็นการพิจารณา 
   1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
           1.1 นักเรียนร้อยละ 94.00  ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดี 
       1.2 นักเรียนร้อยละ 84.00  มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีภาวะผู้น าและมีจิตอาสา 
       1.3 นักเรียนร้อยละ 84.00  มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี และเป็นแบบอย่างได้ 
   2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
                 2.1 นักเรียนร้อยละ 94.00  ร่วมกิจกรรมตามประเพณี วันส าคัญ และท้องถิ่น 
                   2.2 นักเรียนร้อยละ 100.00  มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ 
                 2.3 นักเรียนร้อยละ 100.00  ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข 
                 2.4 นักเรียนร้อยละ 94.00  มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักและภูมิใจในความเป็นไทย  
                  2.5 นักเรียนร้อยละ 94.00  มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักและภูมิใจประเพณีวัฒนธรรม
และท้องถิ่น 
   3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
           3.1 นักเรียนร้อยละ 94.00  อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรม/ความ
คิดเห็นที่แตกต่าง 
            3.2 นักเรียนร้อยละ 94.00  มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง และเป็นพลเมืองที่ดี
ของชาติ และเป็นพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม 

4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
        4.1 นักเรียนร้อยละ 80.00 มีน้ าหนัก ส่วนสูง และพัฒนาการทางร่างกายเจริญเติบโต 
ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
        4.2 นักเรียนร้อยละ 94.00 มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกลมพลศึกษา  
หรือส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทุกข้อ 
      4.3 นักเรียนร้อยละ 94.00 มีสุขภาพแข็งแรง แต่งกายสะอาดเรียบร้อย เครื่องใช้ส่วนตัวสะอาด 
และปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10 ประการ 
       4.4 นักเรียนร้อยละ 80.00 หลีกเลี่ยงจากสิ่งมอมเมา ปัญหาทางเพศ การทะเลาะวิวาท และ
อบายมุข ทุกชนิด  
      4.5 นักเรียนร้อยละ 84.00  มีความรู้ทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
       4.6 นักเรียนร้อยละ 84.00 มีพฤติกรรมที่แสดงออกในการด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และมีจิตสาธารณะ 
      4.7 นักเรียนร้อยละ 80.00  ผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต ในระดับดี 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  6 ประเด็นการพิจารณา   
    2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
สามารถปฏิบัติได้จริง 



             2.1.1 สถานศึกษา ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายด้านต่าง ๆ โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษาท่ีถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย ถูกต้องตามหลักวิชาการ สอดคล้องกับแผนการศึกษาชาติและความ
ต้องการของชุมชน ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่สะท้อนคุณภาพความส าเร็จอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
    2.1.2 สถานศึกษา มีการศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาและประเด็นพิจารณาเพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงอย่างครบถ้วน ก าหนดผู้รับผิดชอบ และเปิดโอกาสให้ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ จนน าไปสู่การประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
           2.1.3 สถานศึกษา มีการก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของทุกมาตรฐานและก าหนดค่าเป้าหมาย
ในประเด็นการพิจารณา เช่น การอ่าน การเขียน การคิดค านวณ ผลสัมฤทธิททางการเรียน ลลล อย่างเหมาะสมโดย
ผ่านการพิจารณาจากทุกฝ่ายอย่างครบถ้วนตามบริบทของสถานศึกษา โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
            2.1.4 สถานศึกษาจัดท าประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมีการประชาสัมพันธ์ให้
ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาได้รับทราบด้วยวิธีการหลากหลาย 
  2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานของสถานศึกษาที่ได้ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จไว้ 

       2.2.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการศึกษา ที่ได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาและ
สามารถตรวจสอบได้  
              2.2.2 สถานศึกษามีและด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีความ
เหมาะสม คลอบคลุมงานวิชาการท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พัฒนาครูบุคลากรของโรงเรียนและบริหารจัดการข้อมูล
สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ  
     2.2.3 สถานศึกษามีการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษาอย่าง
เป็นระบบ โดยใช้เทคนิควิธีที่หลากหลาย ได้ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันสมัย ทั้งจากแหล่งข้อมูล 
เอกสาร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
      2.2.4 สถานศึกษาก าหนดวิธีการด าเนินงาน ทุกกิจกรรม โครงการที่สอดคล้องกับทุกมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา โดยใช้กระบวนการท างานที่มีระบบสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและด าเนินการ
ในทุกระบบ ครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ การวัด
และประเมินผล การพัฒนาบุคลากร และกระบวนการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา  เปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 
      2.2.5 สถานศึกษามีแผนการใช้งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และเวลาอย่างประหยัด
และคุ้มค่า ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของทุกโครงการและกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
มีการเสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบ และรับรู้ร่วมกัน
อย่างกว้างขวาง อย่างมีระบบ และแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ 
       2.2.6 สถานศึกษามีการทบทวนและจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา โดยทุกแผนงาน โครงการ กิจกรรมครอบคลุมตามภารกิจในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 



พร้อมทั้งปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายที่ส าคัญและความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษาและหน่วยงานต้น
สังกัด 
        2.2.7 สถานศึกษาเสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้ความ
เห็นชอบ และรับรู้ร่วมกันอย่างกว้างขวาง อย่างมีระบบ และแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ 
           2.2.8 สถานศึกษามีระบบการนิเทศภายในของสถานศึกษา กระบวนการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
      2.2.9 สถานศึกษาก าหนดบทบาทหน้าที่มอบหมายให้บุคลากรในสถานศึกษาด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาอย่างชัดเจน ครอบคลุมโครงสร้างการบริหารงาน บุคลากรของสถานศึกษาและบทบาทหน้าที่ของ
ผู้เรียนไว้อย่างชัดเจน มีการด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามปฏิทินที่ก าหนด ใช้งบประมาณอย่าง
คุ้มค่า ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีความพึงพอใจ 
      2.2.10 สถานศึกษามีการก าหนดปฏิทิน และแผนก ากับติดตามการด าเนินงานของแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี มีการระบุผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับติดตามการด าเนินงานชัดเจนครบถ้วนในทุกโครงการ กิจกรรม โดย
ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 
        2.2.11 สถานศึกษามีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ครบถ้วน        
เกินร้อยละ 80 ขึ้นไปของจ านวนโครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่
และความรับผิดชอบตามที่ได้ก าหนด โดยร้อยละ 80 ขึ้นไปของโครงการ กิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ มีการใช้
งบประมาณและทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า และผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 80 ขึ้นไป พึงพอใจการด าเนินงาน 
         2.2.12 สถานศึกษา มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และมี
กระบวนการสร้างความเข้าใจในการประเมิน ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษา มอบหมายงานตาม
ความรู้ความสามารถ ร่วมกันวางแผน ก าหนดภารกิจปฏิทินการติดตามตรวจสอบ และมีการประสานงานอย่างเป็น
ระบบ 
        2.2.13 สถานศึกษาสถานศึกษามีการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ทั้งระดับบุคคลและ
ระดับสถานศึกษาที่แสดงผลการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมีวิธีการและเครื่องมือที่เหมาะสม และมีการ
จัดท ารายงานตามหลักวิชาการ เป็นปัจจุบัน 
        2.2.14 สถานศึกษา มีการติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาดว้ยรูปแบบที่หลากหลายถูกต้องตามหลักวิชาการเป็นแบบอย่าง  ที่ดี และน าผลการติดตามตรวจสอบไป
ใช้วางแผนด าเนินงาน ปรับปรุง พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษา   
       2.2.15 สถานศึกษามีการวางแผนและก าหนดกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายในที่ชัดเจน
ถูกต้องตามหลักวิชาการ มีเครื่องมือประเมินคุณภาพภายในที่ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาทุก
ระดับการศึกษา โดยทุกมาตรฐานและทุกประเด็นพิจารณา ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาโดยใช้วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายและเหมาะสม 
       2.2.16 สถานศึกษาจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาท่ีสะท้อนคุณภาพผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษาอย่างชัดเจน ครอบคลุมตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และการประเมินการประเมินแบบองค์รวม (Holistic rubrics) การตัดสินโดย



อาศัยความเชี่ยวชาญ (Expert judgment) การประเมินจากหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence based 
assessment) โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
       2.2.17 สถานศึกษามีการตรวจสอบ ปรับปรุงคุณภาพของรายงานให้มีความชัดเจนและสมบูรณ์ แล้วจึง
เสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบอย่างเป็นระบบ ตามช่วงเวลาที่ก าหนด และ
น าข้อเสนอแนะมาใช้ปรับปรุง พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
       2.2.18 สถานศึกษามีการเผยแพร่รายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาด้วยรูปแบบและ
วิธีการที่หลากหลายต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชน พร้อมกับน าข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะจากผู้ได้รับการเผยแพร่  และน าไปใช้ส าหรับการพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีระบบ เป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง 
       2.2.19 สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจ และตระหนักในความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมุ่งการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อเนื่อง และพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ จนเป็นวัฒนธรรมในการท างานปกติของ
สถานศึกษา 
        2.2.20 สถานศึกษามีการน าผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและข้อเสนอแนะของ
หน่วยงาน ต้นสังกัดต่างๆ มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเลือกสรรข้อมูลสารสนเทศ โดยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ทุกฝ่าย
มีส่วนร่วม เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริหารและการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง เป็น
แบบอย่างได้ 
               2.2.21 สถานศึกษา มีการเตรียมรับการติดตาม ประเมินคุณภาพอย่างเป็นระบบ ทั้งด้านข้อมูล เอกสาร 
หลักฐาน ร่องรอยการด าเนินงานต่าง ๆ อย่างครบถ้วน ชัดเจน เหมาะสม น่าเชื่อถือ และให้ความร่วมมือในการ
ประเมินคุณภาพเพ่ือน าผลประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานต้น
สังกัด และหน่วยงานภายนอก 

2.3  มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
       2.3.1 สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล และพัฒนาผู้เรียน
ให้มีศักยภาพเป็นพลโลกปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
      2.3.2 สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีได้รับความเห็นขอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและ
สามารถตรวจสอบได้ 
      2.3.3 สถานศึกษามีหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ 

2.4  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
        2.4.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมให้เข้ารับการพัฒนาตนเอง  
        2.4.2 ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ ผู้ประสานและครูในระดับชั้น มีการประชุมเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาการท างานร่วมกันอย่างน้อยปีการศึกษาละ 10 ครั้ง  
    2.4.3 ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนา ให้สามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล 
 



2.5  มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
        2.5.1 ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน 
        2.5.2 จ านวนแหล่งเรียนรู้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ได้มาตรฐาน 

2.6  มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
        2.6.1 สถานศึกษามีระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ใน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา  
   2.6.2 สถานศึกษามีแผนในการพัฒนาระบบและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา  
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 5 ประเด็นการพิจารณา   

3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
         3.1.1 ครูร้อยละ 84.00 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด  
และให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
         3.1.2 ครูร้อยละ 84.00 นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 
         3.1.2 ครู ร้อยละ 74.00 มีการเผยแพร่ นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 

3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
        3.2.1 ครูร้อยละ 84.00 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
        3.2.2  ครูร้อยละ 74.00 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ 
มี application     
        3.2.3 ครูร้อยละ 84.00 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้ แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน และภายนอก
โรงเรียน ภูมิปัญญาท้องถิ่น บูรณาการในการจัดการเรียนการสอนเอื้อต่อการเรียนรู้ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง 
        3.2.4  ครูร้อยละ 87.00 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สามารถจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกล      

3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
        ครูร้อยละ 84.00 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีปฏิสัมพันธ์ เชิงบวก ส่งผลให้นักเรียน 
รักการเรียนรู้ 

3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
        3.4.1 ครูร้อยละ 84.00 มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและให้ข้อมูลย้อนกลับ  
น าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
        3.4.2 ครูร้อยละ 90.00 มีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายของการ
เรียนรู้ 

3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
         ครรู้อยละ 90.00 และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
 



 
 
 


