
 

บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
การก าหนดค่าเป้าหมายและการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
.......................................................... 

ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม อ าเภอท่ามะกา จังหวัด
กาญจนบุรี ประชุม ครั้งที่ 6/2565  เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ได้พิจารณา เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมาย
และการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖5เพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เห็นชอบ ให้ด าเนินการก าหนดค่าเป้าหมายและการใช้มาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖5  เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา  
 

 

 

 

(นายส าเนา  โพธิ์ทอง) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 
31/พฤษภาคม/๒๕๖5 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

ประกาศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 
เรื่อง  การก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2565 
............................................................................ 

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

มาตรา 9 (3) ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักที่ส าคัญข้อหนึ่ง          
คือ มีการก าหนด มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท และมาตรา 
48 ให้หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  และให้ถือว่าการ
ประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการจัดท า
รายงานประจ าปีเสนอ ต่อหน่วยงาน ต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่      
การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือเป็นการรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  
   ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 9 (3) มาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยใน
อนาคต และนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพภายในและภายนอกทุกระดับ ก่อนมีการ
ประเมินคุณภาพในรอบต่อไป รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม  ในการประชุมครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 
และการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชนให้มีความ
เหมาะสมและสอดคล้อง จึงประกาศ ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2565  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาการประเมินคุณภาพภายในและเพ่ือใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับการส่งเสริมและก ากับดูแลในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาการตรวจสอบการประเมินผล  และการประกันคุณภาพทางการศึกษา  ให้บรรลุ 
ความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้  
 
   ประกาศ  ณ วันที่  31  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 
 
 
                                                     (นายสุริยะ จันทร์สนอง) 
                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 



ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖5 

โรงเรียนท่ำมะกำวิทยำคม 
............................................................ 

 

มำตรฐำน / ประเด็นกำรพิจำรณำ 
ค่ำเป้ำหมำยมำตรฐำน/ประเด็นกำร

พิจำรณำ 

มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน ระดับดี 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน ระดับดี 
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการ

คิดค านวณ  
ร้อยละ 73 ได้ระดับดีขึ้นไป 

๒) มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ร้อยละ ๗8 ได้ระดับดีขึ้นไป 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ 73 ได้ระดับดีขึ้นไป 
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร 
ร้อยละ ๘7 ได้ระดับดีขึ้นไป 

๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 70 ได้ระดับดีขึ้นไป 
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ร้อยละ ๗5 ได้ระดับดีขึ้นไป 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับดีเลิศ 
๑) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ร้อยละ ๘5 ได้ระดับดีเลิศขึ้นไป 
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ ๗5 ได้ระดับดีเลิศขึ้นไป 
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ

หลากหลาย 
ร้อยละ ๘๕ ได้ระดับดีเลิศขึ้นไป 

๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ร้อยละ ๘๕ ได้ระดับดีเลิศขึ้นไป 
มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของ
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

ระดับดีเลิศ 

๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน 

สถานศึกษาได้ระดับดีเลิศข้ึนไป 

๒. มีระบบจัดการคุณภาพของสถานศึกษา สถานศึกษาได้ระดับดีเลิศข้ึนไป 
   ๓. การด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

       สถานศึกษาได้ระดับดีขึ้นไป 

   ๔.พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ สถานศึกษาได้ระดับดีเลิศข้ึนไป 
   ๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

สถานศึกษาได้ระดับดีเลิศข้ึนไป 

   ๖. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ 

สถานศึกษาได้ระดับดีเลิศข้ึนไป 



มำตรฐำน / ประเด็นกำรพิจำรณำ 
ค่ำเป้ำหมำยมำตรฐำน/ประเด็นกำร

พิจำรณำ 

มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส ำคัญ 

ระดับดีเลิศ 

   ๑. การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ร้อยละ ๗6 ได้ระดับดีเลิศขึ้นไป 

   ๒. ใชส้ื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ 

ร้อยละ 86 ได้ระดับดีเลิศขึ้นไป 

๓. การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ร้อยละ 83 ได้ระดับดีเลิศขึ้นไป 
๔. การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน า

ผลมาพัฒนาผู้เรียน 
ร้อยละ 78 ได้ระดับดีเลิศขึ้นไป 

   ๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือปรับปรุง
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ ๗8 ได้ระดับดีเลิศขึ้นไป 

 
กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำย 

 ๑. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลกำรประเมินต่ำงๆ ที่ผ่ำนมำ เพ่ือเป็นข้อมูลฐำนในการก าหนดค่าเป้าหมาย 
 ๒. การก าหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐาน ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ ๕ ระดับ เพ่ือให้สอดคล้อง
กับการประเมิน ดังนี้ 
      ระดับ ๕ ยอดเยี่ยม    
      ระดับ ๔ ดีเลิศ 

  ระดับ ๓ ดี     
              ระดับ ๒ ปานกลาง 
  ระดับ ๑ ก าลังพัฒนา 
 ๓. การก าหนดค่าเป้ าหมาย ในแต่ละประเด็นพิจำรณำ  จะก าหนดเป็นระดับคุณภำพ  หรือ 

เป็น ร้อยละ ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
แนบท้ำยประกำศ โรงเรียนท่ำมะกำวิทยำคม 

ค่ำเป้ำหมำยควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
3 มำตรฐำน  21 ประเด็นพิจำรณำ ปีกำรศึกษำ 2565 เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ   

........................................................... ............................................................ 
มำตรฐำนที่  1  คุณภำพของผู้เรียน  จ านวน 10 ประเด็นการพิจารณา  
1.1 ด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน จ านวน 6 ประเด็นการพิจารณา  

1)  มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร และกำรคิดค ำนวณ           
          1.1 นักเรียนร้อยละ 73 มีความสามารถในการอ่าน การเขียนภาษาไทย อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์
การประเมินของสถานศึกษา 
         1.2 นักเรียนร้อยละ 73 ผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการ
สื่อสาร ในระดับด ี
         1.3 นักเรียนร้อยละ 73 มีความสามารถการสื่อสาร การน าเสนอผลงานได้ตามเกณฑ์ของ
สถานศึกษา 
         1.4 นักเรียนร้อยละ 73 มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ได้ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 
         1.5 นักเรียนร้อยละ 73 มีความสามารถในการคิดค านวณ อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การประเมินของ
สถานศึกษา 
       1.6 นักเรียนร้อยละ 73 มีความสามารถในการสื่อสาร ภาษาต่างประเทศที่ 2 ตามเกณฑ์ของ
สถานศึกษา (หมายเหตุ ข้อ 1.6 ส าหรับสถานศึกษาเปิดสอนภาษาต่างประเทศท่ี 2 เช่น จีน ญี่ปุ่น) 
  2)  มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำยแลกเปลี่ ยน ควำมคิดเห็น 
และแก้ปัญหำ 
           2.1 นักเรียนร้อยละ ๗8 ผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ อยู่ในระดับ ดี 
           2.2 นักเรียนร้อยละ ๗8 ผ่านการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA 
           2.3 นักเรียนร้อยละ ๗8 ผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการคิดใน
ระดับด ี
      3)  มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม 
           3.1 นักเรียนร้อยละ 73 มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการสร้างนวัตกรรม ในระดับ ดี ตามเกณฑ์
การประเมินของสถานศึกษา 
            3.2 นักเรียนร้อยละ 73 มีผลงาน จากการท าโครงงาน / สิงประดิษฐ์ และสามารถอธิบายหลักการ 
แนวคิด ขั้นตอนการท างาน และปัญหาอุปสรรคของการท างานได้ 
            3.3 นักเรียนร้อยละ 73 สามารถสร้างนวัตกรรมและน านวัตกรรมไปใช้ 
 4)  มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
           4.1 นักเรียนร้อยละ ๘7 มีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต และสรุปความรู้ได้ด้วย
ตนเอง และอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
          4.2 นักเรียนร้อยละ ๘7 ผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนด้านความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีในระดับดี 
           4.3 นักเรียนร้อยละ ๘7 มีทักษะด้าน Digital Literacy ในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 



5)  มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 
             5.1.1 นักเรียนร้อยละ 71 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับ ๒.๕๐ ขึ้นไป 
             5.1.2 นักเรียนร้อยละ ๖6 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับ ๒.5๐ ขึ้นไป 
             5.1.3 นักเรียนร้อยละ 71 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับ ๒.๕๐ ขึ้นไป 
             5.1.4 นักเรียนร้อยละ ๖6 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ระดับ ๓.0๐ ขึ้นไป 
              5.1.5 นักเรียนร้อยละ ๘3 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับ 3.๐๐ ขึ้นไป 

      5.1.6 นักเรียนร้อยละ ๘3 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษาระดับ 3.๐๐ 
ขึ้นไป 
 5.1.7 นักเรียนร้อยละ ๘3 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีระดับ  
3.๐๐ ขึ้นไป 
 5.1.8 นักเรียนร้อยละ ๖6 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
ระดับ ๒.5๐ ขึ้นไป          
  6)  มีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำน และเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ 
      6.1 นักเรียนร้อยละ ๗8 มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต้องานอาชีพ 

 6.2 นักเรียน ร้อยละ ๗8 มี ID Pan และ Portfolio เพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
  6.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ร้อยละ ๗8 มีความพร้อมที่ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

 6.4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ร้อยละ ๗8 มีความพร้อมในการท างาน และประกอบ 
อาชีพ 
  1.2 ด้ำนคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน จ านวน 4 ประเด็นการพิจารณา 
  1) กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด 
      1.1 นักเรียนร้อยละ ๘8 ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
  1.2 นักเรียนร้อยละ ๘8 มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีภาวะผู้น าและมีจิตอาสา 
  1.3 นักเรียนร้อยละ ๘8 มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี และเป็นแบบอย่างได้ 
  2)  ควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย 
                 2.1 นักเรียนร้อยละ ๗6 ร่วมกิจกรรมตามประเพณี วันส าคัญ และท้องถิ่น 
                 2.2 นักเรียนรอ้ยละ ๗6 มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ 
                 2.3 นักเรียนร้อยละ ๗6 ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
                 2.4 นักเรียนร้อยละ ๗6 มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักและภูมิใจในความเป็นไทย  

3) กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย 
      3.1 นักเรียนร้อยละ ๘8 อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรม/ความคิดเห็นที่
แตกต่าง 
       3.2 นักเรียนร้อยละ ๘8 มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ 
และเป็นพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม 

4) สุขภำวะทำงร่ำงกำย และจิตสังคม 
   4.1 นักเรียนร้อยละ ๘6 มีน้ าหนัก ส่วนสูง และพัฒนาการทางร่างกายเจริญเติบโตตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
   4.2 นักเรียนร้อยละ ๘6 มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมพลศึกษา หรือส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทุกข้อ 



  4.3 นักเรียน ร้อยละ ๘6 มีสุขภาพแข็งแรง แต่งกายสะอาดเรียบร้อย เครื่องใช้ส่วนตัวสะอาด และปฏิบัติ
ตนตามสุขบัญญัติ 10 ประการ 
   4.4 นักเรียน ร้อยละ ๘6 หลีกเลี่ยงจากสิ่งมอมเมา ปัญหาทางเพศ การทะเลาะวิวาท และอบายมุข      
ทุกชนิด  
 
มำตรฐำนที่  2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  6 ประเด็นการพิจารณา   
2.1 มีเป้ำหมำยวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถำนศึกษำ 
สำมำรถปฏิบัติได้จริง 
            2.1.1 สถานศึกษา ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายด้านต่าง ๆ โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษาที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย ถูกต้องตามหลักวิชาการ สอดคล้องกับแผนการศึกษาชาติและความ
ต้องการของชุมชน ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่สะท้อนคุณภาพความส าเร็จอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
    2.1.2 สถานศึกษา มีการศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาและประเด็นพิจารณาเพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงอย่างครบถ้วน ก าหนดผู้รับผิดชอบ และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ จนน าไปสู่การประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  2.1.3 สถานศึกษา มีการก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของทุกมาตรฐานและก าหนดค่าเป้าหมายใน
ประเด็นการพิจารณา เช่น การอ่าน การเขียน การคิดค านวณ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ฯลฯ อย่างเหมาะสมโดย
ผ่านการพิจารณาจากทุกฝ่ายอย่างครบถ้วนตามบริบทของสถานศึกษา โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
    2.1.4 สถานศึกษาจัดท าประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมีการประชาสัมพันธ์ ให้
ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาได้รับทราบด้วยวิธีการหลากหลาย 
 
 2.2 มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมมำตรฐำนของ
สถำนศึกษำที่ได้ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยควำมส ำเร็จไว้ 

       2.2.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการศึกษา ที่ได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาและ
สามารถตรวจสอบได้  
              2.2.2 สถานศึกษามีและด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีความ
เหมาะสม คลอบคลุมงานวิชาการที่เน้นผู้เรียนเป็นส 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 ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของทุกโครงการและกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพมีการเสนอ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบ และรับรู้ร่วมกันอย่าง
กว้างขวาง อย่างมีระบบ และแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ 
       2.2.6 สถานศึกษามีการทบทวนและจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา โดยทุกแผนงาน โครงการ กิจกรรมครอบคลุมตามภารกิจในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
พร้อมทั้งปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายที่ส าคัญและความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษาและหน่วยงานต้น
สังกัด 
        2.2.7 สถานศึกษาเสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความ
เห็นชอบ และรับรู้ร่วมกันอย่างกว้างขวาง อย่างมีระบบ และแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ 
           2.2.8 สถานศึกษามีระบบการนิเทศภายในของสถานศึกษา กระบวนการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
      2.2.9 สถานศึกษาก าหนดบทบาทหน้าที่มอบหมายให้บุคลากรในสถานศึกษาด าเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาอย่างชัดเจน ครอบคลุมโครงสร้างการบริหารงาน บุคลากรของสถานศึกษาและบทบาท
หน้าที่ของผู้ เรียนไว้อย่างชัดเจน มีการด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามปฏิทินที่ก าหนด             
ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีความพึงพอใจ 
      2.2.10 สถานศึกษามีการก าหนดปฏิทิน และแผนก ากับติดตามการด าเนินงานของแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี มีการระบุผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับติดตามการด าเนินงานชัดเจนครบถ้วนในทุกโครงการ กิจกรรมโดย
ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 
        2.2.11 สถานศึกษามีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ครบถ้วน
เกินร้อยละ 80 ขึ้นไปของจ านวนโครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่
และความรับผิดชอบตามที่ได้ก าหนด โดยร้อยละ 80 ขึ้นไปของโครงการ กิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์     มีการ
ใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างประหยัด 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 โดยมีวิธีการและเครื่ องมือที่เหมาะสม และมีการ
จัดท ารายงานตามหลักวิชาการ เป็นปัจจุบัน 
        2.2.14 สถานศึกษา มีการติดตามผลการด าเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาด้วยรูปแบบที่หลากหลายถูกต้องตามหลักวิชาการเป็นแบบอย่าง ที่ดี และน าผลการติดตามตรวจสอบไป
ใช้วางแผนด าเนินงาน ปรับปรุง พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษา   
      2.2.15 สถานศึกษามีการวางแผนและก าหนดกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายในที่ชัดเจน
ถูกต้องตามหลักวิชาการ มีเครื่องมือประเมินคุณภาพภายในที่ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา       
ทุกระดับการศึกษา โดยทุกมาตรฐานและทุกประเด็นพิจารณา ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาโดยใช้วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายและเหมาะสม 



       2.2.16 สถานศึกษาจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษาอย่างชัดเจน ครอบคลุมตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และการประเมินการประเมินแบบองค์รวม (Holistic rubrics) การตัดสินโดย
อาศัยความเชี่ ยวชาญ  (Expert judgment) การประเมินจากหลักฐาน เชิ งประจักษ์  (evidence based 
assessment) โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
       2.2.17 สถานศึกษามีการตรวจสอบ ปรับปรุงคุณภาพของรายงานให้มีความชัดเจนและสมบูรณ์ แล้ว
จึงเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบอย่างเป็นระบบ ตามช่วงเวลาที่ก าหนด 
และน าข้อเสนอแนะมาใช้ปรับปรุง พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
       2.2.18 สถานศึกษามีการเผยแพร่รายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาด้วยรูปแบบและ
วิธีการที่หลากหลายต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชน พร้อมกับน าข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะจากผู้ได้รับการเผยแพร่ และน าไปใช้ส าหรับการพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีระบบ เป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง 
       2.2.19 สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจ และตระหนักในความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาที่มุ่งการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อเนื่อง และพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ จนเป็นวัฒนธรรมในการท างานปกติของ
สถานศึกษา 
        2.2.20 สถานศึกษามีการน าผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและข้อเสนอแนะของ
หน่วยงาน ต้นสังกัดต่างๆ มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเลือกสรรข้อมูลสารสนเทศ โดยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทุกฝ่าย   
มีส่วนร่วม เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริหารและการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง เป็น
แบบอย่างได้ 
               2.2.21 สถานศึกษา มีการเตรียมรับการติดตาม ประเมินคุณภาพอย่างเป็นระบบ ทั้งด้านข้อมู ล 
เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการด าเนินงานต่าง ๆ อย่างครบถ้วน ชัดเจน เหมาะสม น่าเชื่อถือ และให้ความร่วมมือ    
ในการประเมินคุณภาพเพ่ือน าผลประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามข้อเสนอแนะของหน่วยงาน
ต้นสังกัด และหน่วยงานภายนอก 
 
2.3 มีกำรด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่ เน้นคุณภำพผู้เรียนอย่ำงรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและทุก
กลุ่มเป้ำหมำย 
      2.3.1 สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล และพัฒนาผู้เรียนให้มี
ศักยภาพเป็นพลโลกปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
     2.3.2 สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ได้รับความเห็นขอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและ
สามารถตรวจสอบได้ 
     2.3.3 สถานศึกษามีหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ 
2.4 มีกำรพัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ 
       2.4.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมให้เข้ารับการพัฒนาตนเอง  
       2.4.2 ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ ผู้ประสานและครูในระดับชั้น มีการประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และพัฒนาการท างานร่วมกันอย่างน้อยปีการศึกษาละ 10 ครั้ง  
   2.4.3 ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนา ให้สามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี
การศึกษาทางไกล 



2.5 มีกำรจัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 
       2.5.1 ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน 
       2.5.2 จ านวนแหล่งเรียนรู้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ได้มาตรฐาน 
2.6 มีกำรจัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ 
       2.6.1 สถานศึกษามีระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา  
  2.6.2 สถานศึกษามีแผนในการพัฒนาระบบและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา  
มำตรฐำนที่  3  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 5 ประเด็นการพิจารณา   
3.1 จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
       3.1.1 ครูร้อยละ 76 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด และให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ
จริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
       3.1.2 ครูร้อยละ 76 นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning 
       3.1.2 ครู ร้อยละ 76 มีการเผยแพร่ นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning 
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ 
      3.2.1 ครูร้อยละ 86 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
      3.2.2 ครูร้อยละ 86 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้  
      3.2.3 ครูร้อยละ 86 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น บูรณาการในการจัดการเรียนการสอนเอ้ือต่อการเรียนรู้ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง 
3.3 มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก 
      ครูร้อยละ 83 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีปฏิสัมพันธ์ เชิงบวก ส่งผลให้นักเรียนรักการเรียนรู้ 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบและน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน 
      3.4.1 ครูร้อยละ 78 มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและให้ข้อมูลย้อนกลับ น าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 
      3.4.2 ครูร้อยละ 78 มีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายของการเรียนรู้ 
3.5 มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้ 
       ครูร้อยละ 78 และ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
 
 
 


